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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta em apreciação tem como principal objectivo a introdução do sistema de 
informatização dos movimentos e dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de 
consumo (EMCS) nos sistemas fiscais dos Estados-Membros.

Esta medida tornou-se necessária depois de o EMCS ter sido instaurado pela Decisão n.º 
1152/2003/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Junho de 2003, relativa à 
informatização dos movimentos e dos controlos dos produtos sujeitos a impostos especiais de 
consumo1 e a sua aplicação está prevista para Abril de 2009.

O princípio que tornará efectivo o EMCS, segundo a Comissão, é a substituição do actual 
documento que acompanha os produtos por um documento administrativo electrónico (e-
AD). Passaremos, assim, a ter um "quadro simplificado e sem suporte de papel para o 
comércio".

Uma segunda razão para a proposta em apreciação é a necessidade de "adaptar as disposições 
relativas à circulação de produtos em regime de suspensão do imposto especial de consumo,
pois ela permitirá que essa circulação seja abrangida pelos procedimentos previstos pelo novo 
regime. Assim, a Comissão afirma que disporemos de um "quadro simplificado ..., que 
proporcionará às autoridades na matéria uma abordagem mais integrada, rápida e orientada 
para o controlo dos riscos" (COM (2008) 78, p.2). 

Estas duas razões levaram a Comissão a propor a substituição total da Directiva 92/12/CEE. 
Devemos aqui recordar que 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 consumo2 tem de ser substituída pela proposta em análise por terem 
surgido novos elementos, como a necessidade de ter em conta novas normas e conceitos 
jurídicos, de reformular o texto, reforçando a estrutura lógica, e de simplificar e modernizar os 
procedimentos.

2. O interesse da Comissão ITRE 

Do ponto de vista das competências da Comissão ITRE, sempre considerámos que qualquer 
sistema fiscal instituído pela CE com o consentimento dos Estados-Membros deve visar os 
seguintes objectivos:

1. Aumentar a eficiência da produção e distribuição de produtos e serviços, principalmente, 
reduzindo a burocracia.

2. Melhorar as regras em vigor e adaptá-las às circunstâncias do momento, nomeadamente, 
para facilitar a aplicação de procedimentos de controlo pelas administrações nacionais.

                                               
1 JO L 162, 1.7.2003, p. 5.
2 JO L 76, 23.3.1992, p. 1. Directiva alterada pela última vez pela Directiva 2004/106/EC 

(JO L 359, 4.12.2004, p. 30).
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3. Simplificar os procedimentos destinados a aumentar a transparência do comércio 
intra-comunitário, reforçando a segurança jurídica e as regras para um comércio justo.

4. O sistema de cobrança e reembolso do imposto não deve dar lugar a critérios 
discriminatórios e deve ser evitada a dupla tributação. 

Em princípio não podemos dissociar os princípios subjacentes e as disposições da proposta
do mandato específico da Comissão ITRE. O relator do parecer centrou, porém, a sua atenção, 
inter alia, no capítulo III, relativo à "produção, transformação e detenção", no capítulo IV, 
relativo à "circulação de produtos em regime de suspensão do imposto especial de consumo" 
e no capítulo VI, relativo às "marcas" e aos "pequenos produtores de vinho".

Capítulo III, relativo à "produção, transformação e detenção"

O capítulo III contém dois artigos (14 e 15) retirados da Directiva 92/12/CEE. 

Em primeiro lugar, a proposta vai buscar os regimes suspensivos previstos no Regulamento 
(CE) n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário.1  É lógico que assim seja, nomeadamente, para manter a coerência e a 
homogeneidade. Mas o Código Aduaneiro Comunitário é uma lei complexa da CE. 

As alterações propostas pelo relator procuram melhorar a proposta e prever o controlo 
adequado dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo abrangidos pelas 
disposições dos regimes suspensivos.

Em segundo lugar, a disposição relativa ao "depositário autorizado" é um elemento jurídico 
importante desta proposta pois será utilizado para a produção, transformação e detenção de 
produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, bem como para a sua recepção ou 
expedição, em regime de suspensão do imposto" (Artigo 14), e porque o "depositário 
autorizado" receberá a autorização dos Estados-Membros se cumprir cinco condições (Artigo
15, §2).

As alterações propostas pelo relator do parecer visam melhorar a proposta e tornar as regras 
mais simples e mais vinculativas para evitar a evasão e o abuso.

Capítulo IV, relativo à "circulação de produtos em regime de suspensão do imposto especial 
de consumo" 

Este capítulo é importante para a Comissão ITRE porque estabelece as disposições básicas e 
os procedimentos aplicáveis à circulação de produtos em regime de suspensão do imposto 
especial de consumo no âmbito do sistema de informatização dos movimentos e dos controlos 
dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo (EMCS). 

De notar que este capítulo é totalmente novo e bastante inovador devido à introdução do 
documento administrativo electrónico. No essencial, estabelece um novo regime e merece 
análise cuidada. As alterações propostas pelo relator do parecer podem ser consideradas como 

                                               
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1). Regulamento alterado pela última vez pelo Regulamento (CE) n.º 1791/2006 

(JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
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melhoramentos à proposta porque clarificam a responsabilidade das instituições e partes 
envolvidas.

Capítulo VI, relativo às marcas e aos pequenos produtores de vinho

É igualmente importante para a Comissão ITRE porque dispomos agora de uma escolha 
simples quanto à aposição de marcas. Os Estados-Membros devem estabelecer marcas fiscais 
ou marcas nacionais de identificação. Esta aposição desempenha duas funções: deve reforçar 
a livre circulação dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo e evitar a dupla 
tributação. O relator do parecer apresenta uma alteração a esta parte da proposta.

O artigo 38 permite que os Estados-Membros dispensem os pequenos produtores de vinho 
das obrigações previstas nos capítulos III e IV. O relator do parecer congratula-se com esta 
medida.

Outras alterações

O relator do parecer propõe algumas alterações ao artigo 4, relativo às definições, a fim de 
reforçar a coerência e a simplificação da proposta.

São, além disso, apresentadas pelo relator do parecer algumas alterações à data de revogação 
da Directiva 92/12/CEE e de entrada em vigor da proposta em apreciação. Procuram um 
compromisso entre o optimismo da proposta da Comissão e as realidades com que as 
autoridades nacionais se confrontam quando têm de aplicar um novo instrumento jurídico no 
domínio dos impostos especiais de consumo.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) No caso dos produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo adquiridos 
por particulares para fins pessoais e 
transportados pelos próprios deve ser 
indicada a quantidade desses produtos.

Or. en



PA\734354PT.doc 6/22 PE409.634v01-00

PT

Justificação

Esta alteração deve ser vista em conjunto com a alteração apresentada ao artigo 30. Procura 
estabelecer quantidades de referência para os produtos de tabaco e as bebidas alcoólicas.

Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) "importação de produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo", entrada, 
no território da Comunidade, de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo, 
a menos que os produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo, à entrada 
na Comunidade, tenham sido objecto de 
um procedimento ou regime aduaneiro 
suspensivo, bem como a saída de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo 
de tal procedimento ou regime aduaneiro 
suspensivo;

Or. en

Justificação

Esta alteração procura clarificar a definição de uma expressão utilizada em vários artigos, 
nomeadamente no n.º 2 do artigo 7.

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) "destinatário registado", pessoa 
singular ou colectiva autorizada pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de destino, nas condições 
fixadas por essas autoridades, a receber 
produtos sujeitos a impostos especiais de 
consumo que circulam em regime de 
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suspensão do imposto e que foram 
expedidos de outro Estado-Membro;

Or. en

Justificação

Há duas expressões – "destinatário registado" (que recebe os produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo) e "expedidor registado" (que envia os produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo) que podem gerar confusão se continuarem a ser definidas, como se 
propõe, nos artigos relevantes. Propõe-se, por isso, que sejam definidos no artigo adequado 
deste instrumento jurídico.

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-C) "expedidor registado" pessoa 
singular ou colectiva autorizada pelas 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de importação, nas 
condições fixadas por estas autoridades, a 
expedir produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo que são objecto de 
um regime aduaneiro suspensivo após a 
sua introdução em livre prática, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 450/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 23 de Abril de 2008 que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário (Código Aduaneiro 
Modernizado)1;
1  JO L 145, 4.6.2008, p. 1.

Or. en

Justificação

Veja-se a justificação relativa ao n.º 4-A (novo) do artigo 4.
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Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-D) "Depositário autorizado": pessoa 
singular ou colectiva autorizada pelas 
autoridades competentes de um 
Estado-Membro a, no exercício da sua 
profissão, produzir, transformar, deter, 
receber e expedir produtos sujeitos ao 
imposto especial de consumo em regime 
de suspensão do imposto no âmbito de um 
regime suspensivo;

Or. en

Justificação

A referência ao "depositário autorizado" existe sobretudo no artigo 15, mas ela é pouco clara 
e não se encontra no sítio certo. Com esta definição procura-se remediar a situação. 

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-E) "Entreposto fiscal": o local onde 
sejam produzidas, transformadas, detidas, 
recebidas ou expedidas pelo depositário 
autorizado, no exercício da sua profissão, 
em regime de suspensão do imposto 
especial de consumo, mercadorias sujeitas 
ao referido imposto, sob certas condições 
fixadas pelas autoridades competentes do 
Estado-Membro em que se situa esse 
entreposto fiscal;

Or. en
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Justificação

A expressão "entreposto fiscal", tal como consta do n.º 3 do artigo 14, pode gerar confusão e, 
por isso, apresenta-se esta alteração. A expressão deve ser definida no artigo 4.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-F) "local de importação", local onde 
as mercadorias se encontram quando são 
introduzidas em livre prática, em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 450/2008.

Or. en

Justificação

Clarifica o significado de "local de importação" para efeitos jurídicos.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) A importação de produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo.

c) A importação de produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo, incluindo 
a importação irregular, excepto quando 
os produtos sujeitos ao imposto especial 
de consumo forem colocados, 
imediatamente após a importação, em
regime suspensivo.

Or. en

Justificação

Esta alteração procura clarificar as condições aplicáveis à importação de produtos sujeitos 
ao imposto especial de consumo. Veja-se também a alteração ao artigo 4, dedicado às 
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definições. 

Alteração 9

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A inutilização total ou a perda definitiva
de produtos sujeitos a impostos especiais 
de consumo, incluindo as perdas inerentes 
à natureza dos produtos, não serão 
consideradas introduções no consumo.

4. Deve fazer-se prova suficiente da
inutilização total ou perda definitiva de 
produtos sujeitos a impostos especiais de 
consumo às autoridades competentes do 
Estado-Membro no qual tenha ocorrido a 
inutilização total ou perda definitiva.

Deve fazer-se prova suficiente às 
autoridades competentes da perda ou 
inutilização dos produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo em causa.

Se, no caso de circulação de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo 
em regime de suspensão do imposto, não 
for possível determinar onde ocorreu a 
inutilização total ou perda definitiva, 
considera-se que tal ocorreu no Estado-
Membro em que a inutilização total ou a 
perda definitiva tenham sido detectadas.

Para os fins do primeiro parágrafo, 
considera-se que um produto está 
definitivamente perdido quando deixa de 
poder ser utilizado por quem quer que 
seja.

Os Estados-Membros podem condicionar 
a destruição deliberada de produtos em 
regime de suspensão do imposto à 
aprovação prévia das autoridades 
competentes.

Or. en

Justificação

Esta alteração deve ser vista em conjunto com as alterações ao artigo 9. Implica, em parte, 
uma reformulação e clarifica os casos em que as autoridades nacionais condicionam a 
destruição de produtos em regime de suspensão do imposto.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, na circulação de um 1. Sempre que, na circulação de um 
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produto em regime de suspensão do 
imposto especial de consumo, ocorrer uma 
irregularidade que conduza à introdução no 
consumo de produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo e não for possível 
determinar o local de introdução no 
consumo, considera-se que esta teve lugar 
no Estado-Membro de expedição.

produto em regime de suspensão do 
imposto especial de consumo, ocorrer uma 
irregularidade que conduza a uma 
introdução no consumo de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo, 
em conformidade com o n.º 2, alínea a) do 
artigo 7, e não for possível determinar o 
local de introdução no consumo, 
considera-se que esta teve lugar no 
Estado-Membro de expedição e no 
momento em que foi detectada a 
irregularidade.
Se os produtos em regime de suspensão do 
imposto especial de consumo não 
chegarem ao seu destino e a 
irregularidade que conduz à introdução
no consumo, em conformidade com o n.º 
2, alínea a), do artigo 7, não tiver sido 
detectada, considera-se que a introdução 
no consumo ocorreu no Estado-Membro 
em que os produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo foram detectados e 
no momento em que tal aconteceu.

Todavia, se, antes do termo de um período 
de três anos a contar da data de início da 
circulação em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 19.º, se apurar em que 
Estado-Membro ocorreu efectivamente a 
introdução no consumo, este 
Estado-Membro deve informar as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de expedição.

Todavia, se, antes do termo de um período 
de três anos a contar da data de início da 
circulação em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 19.º, se apurar em que 
Estado-Membro ocorreu efectivamente a 
introdução no consumo, considera-se que 
a introdução no consumo ocorreu nesse 
Estado-Membro, que deve informar as 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de detecção ou expedição.

Caso o imposto especial de consumo tenha 
sido cobrado pelo Estado-Membro de 
expedição, deverá ser reembolsado ou 
objecto de dispensa de pagamento logo que 
sejam apresentadas provas da sua cobrança
pelo outro Estado-Membro.

Caso o imposto especial de consumo tenha 
sido cobrado pelo Estado-Membro de 
detecção ou expedição, deverá ser 
reembolsado ou objecto de dispensa de 
pagamento logo que sejam apresentadas 
provas da sua introdução no consumo pelo 
outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica a redacção e define o caso em que os produtos sujeitos a impostos 
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especiais de consumo em regime suspensivo não chegam ao destino devido a uma 
irregularidade.

Alteração 11

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na acepção do n.º 1, "irregularidade" 
designa uma situação em que a circulação 
não tenha terminado em conformidade com 
o n.º 2 do artigo 19.º.

3. Na acepção do n.º 1, "irregularidade" 
designa uma situação, que não a referida 
no n.º 4 do artigo 7, em que uma
circulação, ou parte de uma circulação,
não tenha terminado em conformidade com 
o n.º 2 do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

Esta clarificação deve ser vista em conjunto com as alterações ao n.º 4 do artigo 7 e ao n.º 1 
do artigo 9.

Alteração 12

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Apenas se considera que a produção, a 
transformação e a detenção de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo 
ocorrem em regime de suspensão do 
imposto se estas actividades tiverem lugar 
em instalações autorizadas em 
conformidade com o n.º 3.

2. A produção, a transformação e a 
detenção de produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo, quando o imposto
especial de consumo não foi pago, têm 
lugar em entrepostos fiscais.

Or. en

Justificação

Esta alteração deve ser vista em conjunto com a alteração que define os "entrepostos fiscais" 
e procura também suprimir formulações confusas. 
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Alteração 13

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros autorizarão como 
"entrepostos fiscais" instalações que 
devam ser utilizadas para a produção, 
transformação e detenção de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo, 
bem como para a sua recepção ou 
expedição, em regime de suspensão do 
imposto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Decorre das alterações ao artigo 4.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

A autorização não pode ser recusada 
unicamente pelo facto de a pessoa singular 
ou colectiva se encontrar estabelecida 
noutro Estado-Membro e pretender fazer 
funcionar o entreposto fiscal através de 
um representante ou de uma sucursal no 
Estado-Membro de autorização.

A autorização ficará sujeita às condições 
que as autoridades possam vir a 
estabelecer para evitar qualquer eventual 
evasão ou abuso. A autorização não pode, 
porém, ser recusada unicamente pelo facto 
de a pessoa singular ou colectiva se 
encontrar estabelecida noutro 
Estado-Membro.

A autorização deverá abranger as 
actividades referidas no n.º 3 do artigo 
14.º.
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Or. en

Justificação

Decorre da alteração ao n.º 3 do artigo 14 e clarifica a necessidade de evitar possíveis 
abusos ou o não pagamento dos impostos especiais de consumo.

Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo podem circular no 
território da Comunidade em regime de 
suspensão do imposto:

1. Os produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo podem circular entre 
dois pontos no território da Comunidade 
em regime de suspensão do imposto, 
mesmo que os produtos circulem através 
de um país terceiro ou de uma região num 
país terceiro:

Or. en

Justificação

Especifica as condições de circulação dos produtos sujeitos a impostos especiais de consumo 
em regime de suspensão do imposto.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea a) – ponto ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) uma pessoa singular ou colectiva 
autorizada pelas autoridades competentes 
do Estado-Membro de destino, nas 
condições fixadas por essas autoridades, a 
receber produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo que circulam em 
regime de suspensão do imposto, 
expedidos de outro Estado-Membro, 
adiante designada por "destinatário 

(ii) as instalações de um destinatário 
registado;
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registado";

Or. en

Justificação

Decorre das alterações ao artigo 4.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Do local de importação para qualquer 
dos destinos referidos na alínea a), se os 
produtos forem expedidos por uma pessoa 
singular ou colectiva autorizada para tal 
pelas autoridades competentes do 
Estado-Membro de importação (adiante 
designada por "expedidor registado"), nas 
condições fixadas por essas autoridades.

b) Do local de importação para qualquer 
dos destinos ou destinatários referidos na 
alínea a), se os produtos forem expedidos
por um expedidor registado.

Or. en

Justificação

Coerência com as alterações ao artigo 4.

Alteração 18

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

A autoridade competente do 
Estado-Membro de expedição pode 
permitir, nas condições fixadas pelo 
mesmo, que o expedidor, por recurso ao 
sistema informatizado, reparta a circulação 
de produtos energéticos em regime de 
suspensão do imposto especial de consumo 
em dois ou mais movimentos, desde que 

A autoridade competente do 
Estado-Membro de expedição pode 
permitir, nas condições fixadas pelo 
mesmo, que o expedidor, por recurso ao 
sistema informatizado, reparta a circulação 
de produtos energéticos em regime de 
suspensão do imposto especial de consumo 



PA\734354PT.doc 16/22 PE409.634v01-00

PT

não haja alteração da quantidade total de 
produtos sujeitos a impostos especiais de 
consumo.

em dois ou mais movimentos, desde que:

(a) não haja alteração da quantidade total 
de produtos sujeitos a impostos especiais 
de consumo; e

(b) a repartição seja realizada no 
território de um Estado-Membro que 
autorize tal procedimento.

Os Estados-Membros podem também 
estabelecer que essa repartição não pode 
ocorrer no seu território. 

Os Estados-Membros indicam à Comissão 
se autorizam a repartição de remessas no 
seu território e, em caso afirmativo, em 
que condições. A Comissão transmite essa 
informação aos outros Estados-Membros.

Or. en

Justificação

São introduzidas duas condições - (a) e (b) - se o "expedidor" quiser repartir "um" 
movimento em regime de suspensão do imposto em dois ou mais movimentos, e a obrigação 
dos Estados-Membros de informar a Comissão das remessas repartidas autorizadas .

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer 
procedimentos simplificados aplicáveis à 
circulação em regime de suspensão do 
imposto especial de consumo que ocorra 
integralmente no seu território.

Os Estados-Membros podem estabelecer 
procedimentos simplificados aplicáveis à 
circulação em regime de suspensão do 
imposto especial de consumo que ocorra 
integralmente no seu território, incluindo a 
possibilidade de dispensa da obrigação de 
supervisão electrónica desses movimentos.

Or. en

Justificação

Esta é uma nova obrigação imposta aos Estados-Membros, que lhes permite prescindir do 
requisito de supervisão electrónica sempre que se justifique.
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Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros envolvidos podem, 
mediante acordo, estabelecer 
procedimentos simplificados para efeitos 
dos seguintes movimentos em regime de 
suspensão do imposto especial de
consumo:

Mediante acordo e nas condições fixadas 
por todos os Estados-Membros envolvidos,
podem ser estabelecidos procedimentos 
simplificados para os movimentos 
frequentes e regulares em regime de 
suspensão do imposto especial de 
consumo que ocorram nos territórios de 
dois ou mais Estados-Membros.

1) Movimentos frequentes e regulares 
entre determinados operadores 
económicos em dois ou mais 
Estados-Membros;

Esta disposição inclui os movimentos 
através de condutas fixas.

2) Movimentos frequentes e regulares 
entre determinados operadores 
económicos num único Estado-Membro, 
através de outro Estado-Membro;
3) Movimentos através de condutas fixas 
entre dois ou mais Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma nova redacção destinada a simplificar o procedimento e o acto jurídico.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No respeitante a produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo com 
excepção do tabaco manufacturado 
adquirido por particulares, o primeiro 

Suprimido
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parágrafo é também aplicável nos casos 
em que os produtos são transportados por 
sua conta.

Or. en

Justificação

Esta alteração pretende eliminar a possibilidade de fraude com produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo.

Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos de aplicação da alínea e) 
do n.º 2, os Estados-Membros podem
estabelecer níveis indicativos, apenas 
como elemento de prova. Esses níveis 
indicativos não podem ser inferiores a:
(a) Produtos do tabaco:
- cigarros - 800 unidades
- cigarrilhas (charutos com um preso 
máximo de 3 g/unidade) - 400 unidades
- charutos - 200 unidades
- tabaco para fumar - 1,0 kg;
(b) Bebidas alcoólicas:
- Bebidas espirituosas - 10 l
- Produtos intermédios - 20 l
- Vinhos (dos quais 60 l, no máximo, de 
vinhos espumantes) - 90 l
- Cervejas - 110 l.

Or. en

Justificação

Esta alteração procura manter os limites quantitativos estabelecidos no n.º 2 do artigo 9 da 
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Directiva 92/12/CEE para evitar eventuais tratamentos discricionários pelas autoridades dos 
Estados-Membros.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estar identificado perante as autoridades 
fiscais do Estado-Membro de expedição 
dos produtos sujeitos a impostos especiais 
de consumo;

a) Estar identificado perante as autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
expedição dos produtos sujeitos a impostos 
especiais de consumo e obter um 
documento de identificação dessas 
autoridades;

Or. en

Justificação

Este novo requisito destina-se a evitar os abusos.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Estado-Membro que emitiu as marcas 
pode, no entanto, condicionar o 
reembolso, a dispensa de pagamento ou a 
liberação do montante pago ou garantido 
à prova de que elas foram retiradas ou 
destruídas.

Or. en

Justificação

Esta nova condição destina-se a clarificar o procedimento e o rápido reembolso de um 
montante pago ou garantido quando as marcas dos produtos sujeitos a impostos especiais de 
consumo foram retiradas ou destruídas.
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Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

É revogada a Directiva 92/12/CEE com 
efeitos a partir de [1 de Abril de 2009].

É revogada a Directiva 92/12/CEE com 
efeitos a partir de 1 de Abril de 2010.
A Directiva 92/12/CEE continua, no 
entanto, a ser aplicável dentro dos limites 
e para os efeitos referidos no Artigo 43.

As referências à directiva revogada devem 
entender-se como sendo feitas à presente 
directiva e ser entendidas de acordo com o 
quadro de correspondência constante do 
anexo.

As referências à directiva revogada devem 
entender-se como sendo feitas à presente 
directiva e ser entendidas de acordo com o 
quadro de correspondência constante do 
anexo.

Or. en

Justificação

Esta alteração constitui uma modificação importante e deve ser vista em conjunto com as 
alterações propostas ao artigo 43. No essencial, prevê mais um ano antes da entrada em 
vigor do novo sistema EMCS e mantém aplicáveis por algum tempo algumas disposições da 
Directiva 92/12/CEE.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 43 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até [31 de Dezembro de 2009], os 
Estados-Membros de expedição podem 
continuar a permitir que a circulação de 
produtos sujeitos a impostos especiais de 
consumo em regime de suspensão do 
imposto tenha início a coberto das 
formalidades estabelecidas no n.º 6 do 
artigo 15.º e no artigo 18.º da Directiva 
92/12/CEE.

Até 31 de Dezembro de 2010, os Estados-
Membros de expedição podem continuar a 
permitir que a circulação de produtos 
sujeitos a impostos especiais de consumo 
em regime de suspensão do imposto tenha 
início a coberto das formalidades 
estabelecidas no n.º 6 do artigo 15.º e no 
artigo 18.º da Directiva 92/12/CEE.

Or. en
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Justificação

É prolongado por um ano o prazo para a aplicação da directiva e a implementação do 
sistema informático.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 43 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os movimentos de produtos sujeitos a 
impostos especiais de consumo que foram 
iniciados antes de 1 de Abril de 2010 
serão realizados e apurados em 
conformidade com as disposições da 
Directiva 92/12/CEE. A presente directiva
não se aplica a esses movimentos.

Or. en

Justificação

Decorre da alteração ao parágrafo 1 do artigo 43, instaurando uma medida transitória.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, o mais tardar em [28 de 
Fevereiro de 2009]. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e as disposições da presente 
directiva.

1. Os Estados-Membros adoptarão e 
publicarão as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente directiva, o mais tardar em 28 de 
Fevereiro de 2010. Os Estados-Membros 
comunicarão imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e as disposições da presente 
directiva.

Or. en
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Justificação

Coerência com as alterações relativas ao período transitório.

Alteração 29

Proposta de directiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de [1 de Abril de 
2009].

Os Estados-Membros aplicarão essas 
disposições a partir de 1 de Abril de 2010.

Or. en

Justificação

Coerência com as alterações relativas ao período transitório.
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