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DECISÃO N.º     /2003/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de

relativa à informatização dos movimentos e

dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 95.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão 1,

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

Deliberando nos termos do artigo 251.° do Tratado 3,

                                                
1 JO C 51 E de 26.2.2002, p. 372.
2 JO C 221 de 19.9.2002, p. 1.
3 Parecer do Parlamento Europeu de 24 de Setembro de 2002, Posição Comum do Conselho

de ... (ainda não publicada no JO) e decisão do Parlamento Europeu de ... (ainda não
publicada no JO). Decisão do Conselho de ....
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Considerando o seguinte:

(1) A Directiva 92/12/CEE do Conselho, de 25 de Fevereiro de 1992, relativa ao regime geral, à

detenção, à circulação e aos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de

consumo 1, prevê que os produtos sujeitos a impostos especiais de consumo que circulem em

regime de suspensão entre os territórios dos vários Estados-Membros devam ser

acompanhados de um documento preenchido pelo expedidor.

(2) O Regulamento (CEE) n° 2719/92 da Comissão, de 11 de Setembro de 1992, relativo ao

documento de acompanhamento dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo que

circulem em regime de suspensão 2 define a forma e o conteúdo do documento administrativo

previsto na Directiva 92/12/CEE.

(3) É necessário dispor de um sistema informatizado de acompanhamento dos movimentos dos

produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, de forma a permitir aos Estados-

-Membros tomarem conhecimento destes movimentos em tempo real e poderem exercer os

controlos requeridos, nomeadamente, durante a circulação dos produtos, na acepção do

artigo 15.° da Directiva 92/12/CEE.

(4) A criação de um sistema informatizado deve igualmente permitir simplificar a circulação

intracomunitária dos produtos em regime de suspensão de impostos especiais de consumo.

(5) Para efeitos da aplicação da presente decisão, a Comissão deve assegurar a coordenação da

actividade dos Estados-Membros, a fim de garantir o bom funcionamento do mercado interno.

                                                
1 JO L 76 de 23.3.1992, p. 1. Directiva com a última redacção que lhe foi dada pela

Directiva 2000/47/CE (JO L 193 de 29.7.2000, p. 73.)
2 JO L 276 de 19.9.1992, p. 1. Regulamento com a redacção que lhe foi dada pelo

Regulamento (CEE) n° 2225/93 (JO L 198 de 7.8.1993, p. 5.)
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(6) Devido à complexidade e à dimensão de um sistema informatizado deste tipo, tanto a

Comunidade, como os Estados-Membros, necessitarão de importantes investimentos humanos

e financeiros suplementares. Em consequência, importa prever que a Comissão e os Estados-

-Membros tornem disponíveis os recursos necessários ao desenvolvimento e a aplicação do

sistema.

(7) É igualmente necessário definir a divisão entre os elementos comunitários e não

comunitários do sistema informatizado, bem como as tarefas a realizar pela Comissão e que

devem ser realizadas pelos Estados-Membros no quadro do desenvolvimento e da aplicação

do referido sistema. Neste contexto, a Comissão, assistida pelo Comité pertinente, deve

desempenhar um papel importante de coordenação, organização e gestão do sistema.

(8) Devem ser previstas modalidades de avaliação da aplicação do sistema informatizado de

monitorização dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.

(9) É conveniente que o financiamento do sistema seja repartido entre a Comunidade e os

Estados-Membros, e que a contribuição financeira da Comunidade seja especificamente

inscrita, enquanto tal, no Orçamento Geral da União Europeia.

(10) A criação do sistema informatizado serve para realçar os aspectos relacionados com o

mercado interno do movimento de bens sujeitos a impostos especiais de consumo. A presente

decisão não prejudica a base legal de qualquer alteração futura da Directiva 92/12/CEE.
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(11) A presente decisão estabelece, para a totalidade do período necessário ao desenvolvimento e

aplicação do sistema, um enquadramento financeiro que constitui a referência privilegiada, na

acepção do ponto 33 do Acordo interinstitucional de 6 de Maio de 1999 entre o Parlamento

Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo

orçamental 1, no âmbito do processo orçamental anual.

(12) As medidas necessárias à execução da presente decisão serão aprovadas nos termos da

Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício

das competências de execução atribuídas à Comissão 2.

APROVARAM A PRESENTE DECISÃO:

                                                
1 JO C 172 de 18.6.1999, p. 1.
2 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artigo 1.º

1. É criado um sistema informatizado de acompanhamento e de controlo dos movimentos dos

produtos sujeitos a impostos especiais de consumo referidos no n.º 1 do artigo 3.º da

Directiva 92/12/CEE, a seguir designado "sistema informatizado".

2. O sistema informatizado destina-se a:

a) Permitir a transmissão por via electrónica do documento de acompanhamento, previsto no

Regulamento (CEE) n.° 2719/92, e a melhorar os controlos;

b) Melhorar o funcionamento do mercado interno, através da simplificação do movimento intra-

-comunitário dos produtos sujeitos a ....... de suspensão de impostos especiais de consumo e,

dando aos Estados-Membros a possibilidade de acompanhar os fluxos em tempo real, efectuar

os controlos apropriados, quando necessário.

Artigo 2.º

Os Estados-Membros e a Comissão criarão o sistema informatizado num prazo de seis anos a contar

da data de entrada em vigor da presente decisão.

As actividades relacionadas com o início da aplicação do sistema informatizado começarão num

prazo máximo de doze meses após a data de entrada em vigor da presente decisão.
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Artigo 3.º

O sistema informatizado inclui elementos comunitários e elementos não comunitários.

Os elementos comunitários são as especificações comuns, os produtos técnicos, os serviços da rede

Rede Comum de Comunicação/Interface Comum de Sistemas, bem como os serviços de

coordenação comuns a todos os Estados-Membros, com exclusão de qualquer variante ou adaptação

destinada a cumprir requisitos nacionais.

Os elementos não comunitários são as especificações nacionais, as bases nacionais de dados que

fazem parte deste sistema, as ligações em rede entre os elementos comunitários e não comunitários,

bem como o suporte lógico e o material que cada Estado-Membro considerar necessário para a

plena exploração deste sistema a nível de toda a sua administração.

Artigo 4.º

1. A Comissão, actuando de acordo com o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 7.º,

coordenará os aspectos relativos à criação e ao funcionamento dos elementos comunitários e não

comunitários do sistema informatizado, nomeadamente no que respeita:

a) À infra-estrutura e aos instrumentos necessários para assegurar a interconexão e a

interoperabilidade global do sistema;

b) Aos instrumentos para a exploração das informações destinadas à luta contra a fraude.
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2. Para efeitos do n° 1, a Comissão celebrará os contratos necessários à criação dos elementos

comunitários do sistema informatizado e elaborará, em cooperação com os Estados-Membros,

reunidos no âmbito do Comité referido no n.º 1 do artigo 7.º, um plano director e os planos de

gestão necessários à criação e ao funcionamento do sistema.

O plano director e os planos de gestão definirão as tarefas iniciais e regulares cuja realização

incumbe à Comissão e aos Estados-Membros. Os planos de gestão indicarão os prazos para a

conclusão das tarefas necessárias à realização de cada projecto definido no plano director.

Artigo 5.º

1. Os Estados-Membros velarão pela conclusão, nos prazos fixados nos planos de gestão

mencionados no n.º 2 do artigo 4.º, das tarefas iniciais e regulares que lhes tenham sido atribuídas.

Informarão a Comissão dos resultados de cada tarefa e da data da sua conclusão. A Comissão

informará, por sua vez, o Comité referido no n.º 1 do artigo 7.º.

2. Os Estados-Membros abster-se-ão de tomar qualquer medida relacionada com a instalação ou

o funcionamento do sistema informatizado que possa afectar a interconexão e a interoperabilidade

global do sistema, ou o seu funcionamento geral.
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Qualquer medida que um Estado-Membro pretenda tomar e possa afectar a interconexão ou a

interoperabilidade global do sistema, ou o seu funcionamento geral, só poderá ser tomada com o

acordo prévio da Comissão, actuando de acordo com o procedimento previsto no n.º 2 do artigo 7.º.

3. Os Estados-Membros informarão regularmente a Comissão de qualquer medida tomada no

intuito de permitir a plena exploração do sistema informatizado por parte da respectiva

administração nacional. A Comissão informará, por sua vez, o Comité referido no n.º 1 do

artigo 7.º.

Artigo 6.º

As medidas necessárias à execução da presente decisão no que respeita à criação e ao

funcionamento do sistema informatizado e às questões referidas no n.º 1 do artigo 4.º e no n.º 2,

segundo parágrafo, do artigo 5.º, serão adoptadas de acordo com o procedimento previsto no n.º 2

do artigo 7.º. As medidas de execução não afectarão as disposições comunitárias relativas à

cobrança e ao controlo de impostos indirectos, bem como à cooperação administrativa e à

assistência mútua no âmbito da fiscalidade indirecta.

Artigo 7.º

1. A Comissão é assistida pelo Comité dos Impostos Especiais de Consumo instituído pelo

artigo 24.º da Directiva n.º 92/12/CEE.
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2. Sempre que seja feita referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 4.º e 7.º da

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

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

3. O Comité aprovará o seu regulamento interno.

Artigo 8.º

1. A Comissão tomará todas as medidas necessárias para verificar que as acções financiadas pelo

Orçamento Geral da União Europeia são realizadas correctamente e no respeito das disposições da

presente decisão.

A Comissão, em colaboração com os Estados-Membros, reunidos no âmbito do Comité previsto no

n.º 1 do artigo 7.º, procederá regularmente ao acompanhamento das várias etapas de

desenvolvimento e de aplicação do sistema informatizado, com vista a verificar se os objectivos

nesta matéria foram alcançados e a formular directrizes para melhorar a eficácia das acções

destinadas a executar o sistema informatizado.

2. A Comissão apresentará ao Comité mencionado no n.º 1 do artigo 7.º um relatório intercalar

sobre as operações de acompanhamento, trinta meses após a data de entrada em vigor da presente

decisão. Se necessário, o relatório definirá as modalidades e os critérios de avaliação ulterior do

funcionamento do sistema informatizado.
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3. Após o prazo de seis anos referido no primeiro parágrafo do artigo 2.º, a Comissão

apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório sobre a execução do sistema. O

relatório referirá, designadamente, as modalidades e os critérios de avaliação ulterior do

funcionamento do sistema.

Artigo 9.º

Os países candidatos à adesão à União Europeia serão informados pela Comissão do

desenvolvimento e da aplicação do sistema informatizado e poderão participar nos testes que serão

efectuados.

Artigo 10.º

1. As despesas necessárias à criação do sistema informatizado serão partilhadas entre a

Comunidade e os Estados-Membros, nos termos dos n.ºs 2 e 3.

2. A Comunidade assumirá as despesas de concepção, aquisição, instalação e manutenção dos

elementos não comunitários do sistema informatizado, bem como as despesas de funcionamento

corrente dos elementos comunitários localizados nas instalações da Comissão, ou nas de um

subcontratante designado pela Comissão.
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3. Os Estados-Membros assumirão as despesas necessárias à criação e ao funcionamento dos

elementos não comunitários do sistema informatizado, bem como as despesas de funcionamento

corrente dos elementos não comunitários localizados nas suas instalações, ou nas de um

subcontratante designado pela Comissão.

Artigo 11.º

1. O enquadramento financeiro, em termos do Orçamento Geral da União Europeia, para a

execução do sistema informatizado durante o período mencionado no primeiro parágrafo do

artigo 2.º é de 35 milhões de euros.

As dotações anuais, incluindo as dotações atribuídas para a exploração e o funcionamento do

sistema posteriormente ao período de execução acima referido, serão autorizadas pela autoridade

orçamental dentro do limite das perspectivas financeiras.

2. Os Estados-Membros avaliarão e tornarão disponíveis os orçamentos e os recursos humanos

necessários ao cumprimento das obrigações descritas no artigo 5.º. A Comissão e os Estados-

-Membros fornecerão os recursos humanos, orçamentais e técnicos necessários à criação e ao

funcionamento do sistema informatizado.

Artigo 12.º

A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades

Europeias.
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Artigo 13.°

Os Estados-Membros são destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente
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NOTA JUSTIFICATIVA DO CONSELHO
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I. INTRODUÇÃO

1. Em 20 de Novembro de 2001, a Comissão enviou ao Conselho uma proposta de decisão

do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à informatização dos movimentos e dos

controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.

2. O Parlamento Europeu deu parecer sobre a proposta em primeira leitura em

24 de Setembro de 2002.

3. O Comité Económico e Social deu o seu parecer em 29 de Maio de 2002.

4. O Conselho aprovou a posição comum, por força do artigo 251.º do Tratado, em

21 de Janeiro de 2003.

5. A Comissão apresentou uma proposta alterada, nos termos do n.º 2 artigo 250.º do

Tratado, em 20 de Dezembro 2002.



15291/1/02 REV 1 ADD 1 vlc/SR/tm 3
DG G I    PT

II. OBJECTIVO DA PROPOSTA

A proposta tem por objectivo a criação de um sistema de informatização de movimentos e

controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.

III. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMUM

Embora o Conselho apoie o objectivo indicado na proposta da Comissão, a posição comum

difere desta proposta,

– no que diz respeito ao calendário

• a data de entrada em vigor da decisão é fixada no dia da sua publicação no Jornal

Oficial (art.º 12.º)

• o prazo para o estabelecimento de instalação do sistema de informatização pelos

Estados-Membros e pela Comissão eleva-se a 6 anos a partir da data de entrada

em vigor da decisão (primeiro parágrafo do art.º 2.º)

• as actividades ligadas ao lançamento da aplicação do sistema começam o mais

tardar doze meses após a entrada em vigor da decisão (em vez de nove meses)

(segundo parágrafo do art.º 2.º)

– no que diz respeito ao âmbito de aplicação

A fim de precisar o âmbito de aplicação da proposta e de eliminar as ambiguidades

quanto às incidências no domínio da regulamentação fiscal, o Conselho decidiu
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• reformular as alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 1.º por forma a que a nova alínea b)

se destine a melhorar o funcionamento do mercado interno pela simplificação da

circulação intracomunitária de produtos em regime de suspensão e permita aos

Estados-Membros exercer um acompanhamento do fluxo em tempo real e

proceder, eventualmente, aos controlos necessários.

• introduzir no artigo 4.º alterações de redacção, designadamente na alínea b) do

n.º 1, precisando que o sistema de informatização se destina a proporcionar os

instrumentos necessários que permitam a exploração de informações para efeitos

de luta anti-fraude.

– no que diz respeito ao processo de gestão

Numa preocupação de simplificação, o Conselho designou como único comité

competente encarregado da gestão do projecto o Comité dos Impostos Especiais de

Consumo instituído pelo artigo 24.º da Directiva 92/12/CEE.

IV. ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELO PARLAMENTO EUROPEU

A posição comum aprovada pelo Conselho incluiu sem alterações, parcialmente ou no seu

espírito, cinco das onze alterações aprovadas pelo Parlamento Europeu, a saber

– Alterações 1 e 7 sobre a necessidade de tornar o sistema de informatização dos

movimentos e dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo

coerente com o novo sistema de trânsito informatizado. O essencial deste objectivo foi

inscrito pelo Conselho numa declaração a exarar na acta do Conselho.

– Alteração 5 relativa à substituição na versão inglesa da noção de "spécial référence" por

"prime référence".

– Alteração 6 que visava a cooperação da Comissão para o estabelecimento do sistema de

informatização. Este objectivo está inscrito no n.º 1 do artigo 2.º.
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– Alteração 11: relativa à obrigação de informatização dos países candidatos à adesão. Por

razões orçamentais, não se considerou útil tornar obrigatória, antes da adesão,  a

participação dos Estados aderentes em testes efectuados no âmbito da presente decisão.

O Conselho rejeitou as alterações 2, 3, 4, 8, 9 e 10.

– Alterações 2 e 8: estas alterações não foram aceites; as modalidades nelas visadas

devem ser deixadas à apreciação dos Estados-Membros.

– Alterações 3 e 9: não foi considerado útil aceitar estas alterações, pois os aspectos de

segurança estão cobertos no n.º 1 do artigo 3.º pelo termo "especificações".

– Alteração 4: não foi considerado útil introduzir aplicações intermédias, uma vez que a

proposta se destina a estabelecer um sistema global.

– Alteração 10: ultrapassa o âmbito da proposta por se tratar de uma alteração que implica

modificações na regulamentação fiscal dos Estados-Membros; o dispositivo previsto por

esta alteração entra no âmbito de aplicação da Directiva 92/12/CEE.
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CONSELHO DA
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Dossier interinstitucional:
2001/0185 (COD)

5120/1/03
REV 1

FISC 3
CODEC 9

NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Coreper/Conselho
n.º doc. ant.: 14667/02 FISC 296 CODEC 1519
n.º prop. Com.: 14372/01 FISC 244 CODEC 1340 COM(2001) 466 final
Assunto: Aprovação de uma posição comum tendo em vista a aprovação da Decisão do

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à informatização dos movimentos e
dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo

1. A Comissão enviou ao Conselho a proposta em epígrafe em 20 de Novembro de 2001.

2. A referida proposta fundamenta-se no art. 95.º do Tratado CE, pelo que é aplicável o processo

de co-decisão (art. 251.º). O parecer do Parlamento Europeu, que contém 11 alterações à

proposta da Comissão, foi emitido em 24 de Setembro de 2002; o do Comité Económico e

Social, em 29 de Maio de 2002.

3. Em 20 de Dezembro de 2002, a Comissão enviou ao Conselho uma proposta alterada.
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4. O Grupo das Questões Fiscais analisou a proposta e as alterações do Parlamento Europeu e

chegou a acordo sobre um projecto de posição comum do Conselho. O Comité de

Representantes Permanentes – com excepção das delegações D, IRL, L e UK, que se

opuseram ao fundamento jurídico proposto pela Comissão – confirmou este acordo em

4 de Dezembro de 2002. Desde então, a pedido do Representante da Comissão, as delegações

aceitaram alterar o artigo 12.º do projecto de decisão, atendendo a que ela entrará em vigor na

data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias. O projecto de posição

comum, revisto pelos peritos Juristas-Linguistas, encontra-se no doc. 15291/02 FISC 309

CODEC 1607 + COR 1.

5. A nota justificativa do Conselho consta do doc. 15291/02 ADD 1 + COR 1.

6. Por conseguinte, solicita-se ao COREPER que:

– aprove a sua posição comum, constante do doc. 15291/02 FISC 309 CODEC 1607 +

COR 1, com os votos contra das Delegações D, IRL, L e UK, e a envie ao Parlamento

Europeu juntamente com a respectiva nota justificativa nos termos do n.º 2 do art. 251.º

do Tratado;

– registe em acta a declaração constante da adenda à presente nota.
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Bruxelas, 27.01.2003
SEC(2003) 111 final

2001/0185 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

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

respeitante à

Posição comum aprovada pelo Conselho com vista à adopção de uma decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à informatização dos movimentos e dos

controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo
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2001/0185 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU

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

respeitante à

Posição comum aprovada pelo Conselho com vista à adopção de uma decisão do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à informatização dos movimentos e dos

controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo

1- HISTORIAL DO PROCESSO

Data da apresentação da proposta ao PE e ao Conselho :
(documento COM(2001) 466 final – 2001/0185COD):

19 de Novembro de
2001

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 29 de Maio de 2002

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 24 de Setembro de
2002

Data da transmissão da proposta alterada: 20 de Dezembro de
2002

Data da adopção da posição comum, por maioria qualificada: 21 de Janeiro de 2003.

2- OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta da Comissão de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho tem por objectivo
criar um sistema integrado informatizado para o acompanhamento e o controlo da circulação
intra-comunitária dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo (álcool, tabaco,
óleos minerais). Este sistema integrado permitirá substituir o documento administrativo de
acompanhamento, um documento que acompanha actualmente os produtos sujeitos a
impostos especiais de consumo que circulam entre os Estados-Membros sob o regime de
suspensão, mediante uma mensagem informática que liga os operadores económicos entre si,
através das administrações nacionais em questão.

A proposta da Comissão estabelece as obrigações respectivas dos Estados-Membros e da
Comissão com vista à criação deste sistema, e prevê um orçamento específico para os
componentes comunitários do sistema.
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3- COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1 OBSERVAÇÕES DE CARÁCTER GERAL

A Comissão nota com satisfação que o Conselho aprovou a abordagem geral da
proposta que ela apresentou inicialmente. Constata que o Conselho é favorável à
criação do sistema de informatização tal como previsto na sua proposta.

3.2 Análise das alterações propostas pelo Parlamento em primeira leitura

Na sua primeira leitura, o Conselho não teve em consideração todas as alterações
propostas pelo Parlamento Europeu.

De todas as alterações que podem ser parcial ou totalmente consideradas, há que
salientar em primeiro lugar a alteração 6, cujo objectivo pode ser considerado como
alcançado pela alteração introduzida pelo Conselho no nº 1 do artigo 2º da proposta.
Por outro lado, a ideia contida nas alterações 1 e 7 foi objecto de uma declaração na
acta do Conselho, à qual a Comissão se associou. A alteração 11 foi parcialmente
retomada pelo Conselho (primeira parte da alteração). Finalmente, a alteração 5, que
apenas diz respeito à versão inglesa do texto, foi também tida em consideração pelo
Conselho.

A Comissão congratula-se com o facto de o Conselho não ter aceite a alteração 10,
que ela própria rejeitou, dado que isso implicaria uma alteração da regulamentação
fiscal aplicável aos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, que entra no
âmbito de aplicação da Directiva 92/12/CEE do Conselho de 25 de Fevereiro de
1992.

A Comissão lamenta no entanto que não tenham sido tidas em conta as outras
alterações do Parlamento Europeu que ela aceitou, quer na íntegra (alterações 2, 3, 4,
9 e a última parte da alteração 11), quer mediante reserva de uma nova formulação
(alteração 8). A Comissão considera que essas alterações constituem uma melhoria
do conteúdo e do alcance da sua proposta inicial.

3.3 Novas disposições introduzidas pelo Conselho

O Conselho alterou diversas disposições, no fundo.

Essas alterações de fundo dizem respeito em primeiro lugar ao alcance jurídico da
decisão: com efeito, o Conselho, por maioria qualificada, considerou que a proposta
da Comissão não se destina a alterar a legislação fiscal, mas apenas a facultar os
meios financeiros e humanos à Comissão e aos Estados-Membros para
desenvolverem o sistema informatizado de acompanhamento e de controlo dos
produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, e a definir as obrigações
respectivas para alcançar esses objectivos. O Conselho alterou os objectivos
inicialmente contidos no nº 2, alíneas b) e c), do artigo 1º. Para o efeito, o Conselho
acrescentou ainda o considerando 10 e alterou o considerando 3. A Comissão pode
aceitar as disposições do Conselho.
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Em seguida, as alterações introduzidas pelo Conselho dizem respeito ao calendário.
Os artigos 2º e 12º foram alterados em consequência. Prevê-se que o sistema seja
usado durante um período de 6 anos (em vez de 5), começando o mais tardar 12
meses após a adopção da decisão (em vez de 9), sendo a data prevista para esta o dia
1 de Janeiro de 2003 (em vez do vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial). A Comissão apoia as medidas do Conselho.

Finalmente, no artigo 7º, a Comissão simplificou o procedimento de gestão do
sistema, prevendo que o comité dos impostos especiais de consumo seja o único
competente para o acompanhamento da aplicação do sistema.

3.4 Base jurídica da proposta

A Comissão nota com satisfação que, após as discussões que se desenrolaram no
mesma, o Conselho adoptou finalmente a posição comum por maioria qualificada,
com base no artigo 95º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, em
conformidade com a proposta inicial da Comissão.

4- CONCLUSÃO

A Comissão considera que a posição comum constitui um compromisso aceitável, lamentando
no entanto que as alterações do Parlamento Europeu que aceitou não tenham sido mais tidas
em consideração.

A Comissão está no entanto convencida que poderá ser encontrada uma abordagem comum
entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Para esse efeito, a Comissão já apresentou, na sua
proposta alterada, um texto de compromisso com vista a conciliar as abordagens das duas
instituições.

5- DECLARAÇÕES DO CONSELHO E DA COMISSÃO PARA A ACTA

A Comissão e o Conselho fizeram três declarações comuns à acta, anexas à presente
comunicação.

O objectivo da primeira declaração consiste em sublinhar o facto que a proposta de decisão
não tem um carácter fiscal, o que justifica o facto de ter sido apresentada com base no artigo
95º. Esta declaração indica também que qualquer disposição de carácter fiscal, ligada à
utilização do sistema de informação, deverá ser adoptada através de uma alteração da
Directiva 92/12/CEE do Conselho.

A segunda declaração consiste em sublinhar o facto que, aquando da elaboração dos
componentes comunitários do sistema, convém ter em conta a possibilidade de reutilizar, na
medida do possível, o novo sistema informatizado de trânsito.

Por fim, o objectivo da terceira declaração consiste em definir que os instrumentos para a
exploração de dados destinados ao combate à fraude deverão respeitar a legislação nacional
nessa matéria.
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Statements for the minutes

Re Article 1

The Council and the Commission state that this Decision is a purely non-fiscal measure
aiming at the improvement of the functioning of the internal market. Any fiscal aspects
related to the use of the computerised system for the movement and surveillance of excisable
products (EMCS) will require the adoption of the appropriate amendments of the Council
Directive 92/12/EEC, in accordance with the provisions of the Treaty. This decision does not
prejudice the legal basis of any future amendments of Directive 92/12/EEC.

Re Article 1 and 4

[“The Council and the Commission note that, in the work on the Community components of
the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS),
consideration is given to reusing as much of the New Computerized Transit System (NCTS)
as possible, in order that the EMCS-system is compatible with and, — if technically possible,
— integrated with the NCTS.”]

Re Article 4(1)(b)

“The Council and the Commission state that, the instruments for the exploitation of data to
combat fraud will respect national legislation in this area.”


