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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

1. CONTEXTO DA PROPOSTA 
Em 21 de novembro de 2013, a Ucrânia anunciou a suspensão dos preparativos para a 
assinatura do Acordo de Associação, incluindo uma zona de comércio livre abrangente e 
aprofundado (ZCLAA) com a UE.  

Na sequência dos acontecimentos inauditos que se verificaram recentemente no país e 
atendendo aos desafios políticos, económicos e de segurança que se colocam à Ucrânia, em 6 
de março de 2014 o Conselho Europeu declarou a sua intenção de apoiar a estabilização 
económica do país por meio de um pacote de medidas que inclui a concessão de preferências 
comerciais autónomas.  

Esta medida permitirá a redução ou eliminação unilateral, por parte da União, dos direitos 
aduaneiros sobre as mercadorias originárias da Ucrânia, em conformidade com a lista de 
concessões estabelecida no anexo I-A do Acordo de Associação entre a UE e a Ucrânia.  

2. RESULTADOS DA CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E DA 
AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
Não aplicável.  

3. ELEMENTOS JURÍDICOS DA PROPOSTA 
A base jurídica da proposta é o artigo 207.º, n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. 

4. INCIDÊNCIA ORÇAMENTAL  
A União Europeia terá uma perda de receitas aduaneiras correspondente a 487 milhões de 
euros (brutos) por ano. No entanto, é de observar que se trata de estimativas, tendo em conta a 
situação económica na Ucrânia, e que poderá haver alterações. 
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2014/0090 (COD) 

Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativo à redução ou eliminação de direitos aduaneiros sobre as mercadorias originárias 
da Ucrânia 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 
artigo 207.º, n.º 2, 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais, 

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, 

Considerando o seguinte: 

(1) A Ucrânia é um país parceiro prioritário no âmbito da Política Europeia de Vizinhança 
(PEV) e da Parceria Oriental. A União Europeia tem procurado desenvolver uma 
relação cada vez mais estreita com a Ucrânia que vá além da mera cooperação bilateral 
e inclua a realização de progressos graduais no sentido da associação política e da 
integração económica.   
 Neste contexto, a União Europeia e a Ucrânia negociaram em 2007-2011 um Acordo 
de Associação que inclui uma zona de comércio livre abrangente e aprofundado 
(ZCLAA), que foi rubricado em 2012 por ambas as partes. Ao abrigo das disposições 
da ZCLAA, a União Europeia e a Ucrânia devem criar progressivamente uma zona de 
comércio livre ao longo de um período de transição com a duração máxima de 10 
anos, a contar da data de entrada em vigor do Acordo de Associação, em 
conformidade com o artigo XXIV do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e 
Comércio (GATT) de 1994. 

(2) À luz dos desafios políticos, económicos e de segurança sem precedentes que se 
colocam à Ucrânia, e a fim de apoiar a sua economia, é conveniente não esperar pela 
entrada em vigor das disposições do Acordo de Associação relativas a uma zona de 
comércio livre abrangente e aprofundado (ZCLAA), mas sim antecipar a sua aplicação 
por meio de preferências comerciais autónomas e iniciar unilateralmente a redução ou 
eliminação dos direitos aduaneiros da União sobre mercadorias originárias da Ucrânia, 
em conformidade com a lista de concessões estabelecida no anexo I-A do Acordo de 
Associação.  

(3) A fim de prevenir o risco de fraude, o direito a beneficiar das preferências comerciais 
autónomas deve estar subordinado ao cumprimento, por parte da Ucrânia, das regras 
pertinentes relativas à origem dos produtos e dos procedimentos correspondentes, bem 
como à cooperação administrativa eficaz com a União. Além disso, a Ucrânia deve 
abster-se de introduzir novos direitos ou taxas de efeito equivalente ou novos limites 
quantitativos ou medidas de efeito equivalente, bem como de aumentar o nível dos 
direitos ou das taxas em vigor e de introduzir quaisquer outras limitações. Em caso de 



PT 4   PT 

incumprimento de qualquer uma destas condições, a Comissão deve dispor de 
competências para suspender temporariamente as preferências, no todo ou em parte. 

(4) É necessário prever o restabelecimento dos direitos normais da Pauta Aduaneira 
Comum para os produtos que causem, ou ameacem causar, graves dificuldades aos 
produtores da União de produtos similares ou diretamente concorrentes, o qual deve 
ser subordinado a um inquérito da Comissão. 

(5) As medidas necessárias à execução do presente regulamento devem ser adotadas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1. 

(6) Tendo em conta a urgência do caso, deve aplicar-se uma exceção ao prazo de oito 
semanas referido no artigo 4.º do Protocolo n.º 1 relativo ao papel dos parlamentos 
nacionais na União Europeia, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.º 
Regime preferencial 

Os direitos aduaneiros sobre as mercadorias originárias da Ucrânia devem ser reduzidos ou 
eliminados em conformidade com o anexo I do presente regulamento. 

Artigo 2.º 
Requisitos para poder beneficiar do regime preferencial 

O direito ao benefício do regime preferencial introduzido pelo artigo 1.º está sujeito às 
seguintes condições: 

a) Observância das regras de origem dos produtos e dos procedimentos 
correspondentes, tal como se prevê no capítulo 2, secção 2, título IV, do 
Regulamento (CEE) n.º 2454/932; 

b) Observância dos métodos de cooperação administrativa, tal como previsto nos 
artigos 121.º e 122.º do Regulamento (CEE) n.º 2454/93; 

c) Participação da Ucrânia numa cooperação administrativa efetiva com a União, a fim 
de evitar qualquer risco de fraude; 

d) Abstenção por parte da Ucrânia de introduzir novos direitos ou taxas de efeito 
equivalente ou novos limites quantitativos ou medidas de efeito equivalente sobre as 
importações originárias da União, de aumentar o nível dos direitos ou das taxas em 
vigor e de introduzir quaisquer outras limitações a partir da data de entrada em vigor 
do presente regulamento. 

                                                 
1 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 

estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros 
do exercício das competências de execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 

2 Regulamento (CEE) n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de julho de 1993, que fixa determinadas disposições 
de aplicação do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário (JO L 253 de 11.10.1993, p. 1). 
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Artigo 3.º 
Acesso aos contingentes 

1. Os produtos constantes dos anexos II e III são admitidos à importação na União 
dentro dos limites dos contingentes pautais da União indicados nesses anexos. 

2. Os contingentes pautais referidos no n.º 1 são geridos pela Comissão, em 
conformidade com as disposições dos artigos 308.º-A, 308.º-B e 308.º-C do 
Regulamento (CEE) n.º 2454/93, com exceção dos contingentes pautais aplicáveis a 
produtos agrícolas específicos referidos no anexo III. 

3. Os contingentes pautais aplicáveis a produtos agrícolas específicos referidos no 
anexo II são geridos pela Comissão, em conformidade com as disposições do artigo 
184.º do Regulamento (UE) n.º 1308/20133. 

Artigo 4.º 
Suspensão temporária 

Sempre que a Comissão verifique que existem suficientes elementos de prova de 
incumprimento das condições previstas no artigo 2.º pode suspender total ou parcialmente o 
regime preferencial previsto no presente regulamento, em conformidade com o procedimento 
de exame referido no artigo 6.º, n.º 2. 

Artigo 5.º 
Cláusula de salvaguarda 

Se as importações de um produto originário da Ucrânia e inscrito no Anexo I causarem, ou 
ameaçarem causar, dificuldades graves aos produtores da União de produtos similares ou 
diretamente concorrentes, a Comissão pode restabelecer os direitos normais da pauta 
aduaneira comum aplicáveis a esse produto, sob reserva das condições e em conformidade 
com os procedimentos previstos nos artigos 11.º e 11.º-A do Regulamento (CE) n.º 55/2008 
do Conselho4, que são aplicáveis mutatis mutandis.   
 

Artigo 6.º 
Procedimento de comité 

1. Para efeitos da aplicação do artigo 3.º, n.º 2, e do artigo 4.º do presente regulamento, 
a Comissão é assistida pelo Comité do Código Aduaneiro estabelecido pelo artigo 
248.º-A do Regulamento (CEE) n.º 2913/92. O comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 182/2011.  

2. Sempre que se faça referência ao presente número, é aplicável o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

                                                 
3 Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, 

que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007 do 
Conselho (JO L 347 de 20.12.2013, p. 671). 

4 Regulamento (CE) n.º 55/2008 do Conselho, de 21 de janeiro de 2008, que introduz preferências 
comerciais autónomas para a República da Moldávia e altera o Regulamento (CE) n.º 980/2005 e a 
Decisão 2005/924/CE da Comissão (JO L 20 de 24.1.2008, p. 1).  
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Artigo 7.º 
Entrada em vigor e aplicação 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 
da União Europeia. 

É aplicável até à entrada em vigor ou, se for caso disso, à aplicação provisória do Acordo de 
Associação entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por 
outro.  

O presente regulamento deixa de ser aplicável em 1 de novembro de 2014. A Comissão 
publicará um aviso no Jornal Oficial da União Europeia se o presente regulamento deixar de 
ser aplicável antes de 1 de novembro de 2014. 

Feito em Estrasburgo, em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 
O Presidente O Presidente 


