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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda.
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 638/2004 relativo às estatísticas sobre as trocas comerciais de bens 
entre Estados-Membros, no que se refere à atribuição de poderes delegados e de 
competências de execução à Comissão para a adoção de certas medidas, a comunicação 
de informações pela administração aduaneira, o intercâmbio de dados confidenciais 
entre Estados-Membros e a definição de valor estatístico
(COM(2013)0578 – C7-0242/2013 – 2013/0278(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0578),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 338.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0242/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários 
(A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. Aquando da 
preparação e da elaboração de atos 

(6) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível mais eficiente de peritos. 
Aquando da preparação e da elaboração de 
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delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

atos delegados, a Comissão deve assegurar 
a transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. de

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Comissão deve fazer com que estes 
atos delegados não representem um 
aumento significativo dos encargos 
administrativos para os Estados-Membros 
e as unidades respondentes.

(7) A Comissão deve fazer com que estes 
atos delegados não representem um 
aumento significativo dos encargos 
administrativos para os Estados-Membros 
e as unidades respondentes e continuem a 
ser vantajosos em termos de custos.

Or. de

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A fim de garantir condições uniformes 
para a implementação do Regulamento 
(CE) n.º 638/2004, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão que 
a habilitem a adotar as disposições 
necessárias para a recolha de informação, 
em especial no que diz respeito aos códigos 
a utilizar, às disposições técnicas para a 
compilação de estatísticas anuais das trocas 
comerciais por categoria de empresa e 
quaisquer medidas para garantir a 
qualidade das estatísticas transmitidas em 

(8) A fim de garantir condições uniformes 
para a implementação do Regulamento 
(CE) n.º 638/2004, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão que 
a habilitem a adotar as disposições 
necessárias para a recolha de informação, 
em especial no que diz respeito aos códigos 
a utilizar, às disposições técnicas para a 
compilação de estatísticas anuais das trocas 
comerciais por categoria de empresa e a 
quaisquer medidas para garantir a 
qualidade das estatísticas transmitidas, a 
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conformidade com os critérios de 
qualidade. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

título gratuito, em conformidade com os 
critérios de qualidade. Essas competências 
devem ser exercidas em conformidade com 
o Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Or. de

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A simplificação dos sistemas de 
despacho aduaneiro levou à não 
disponibilidade, em sede aduaneira, de 
informação estatística sobre as mercadorias 
que são objeto de processamento 
aduaneiro. A fim de garantir a cobertura 
dos dados, os movimentos dessas 
mercadorias devem ser incluídos no 
sistema Intrastat.

(12) A simplificação dos sistemas de 
despacho aduaneiro levou à não 
disponibilidade, em sede aduaneira, de 
informação estatística sobre as mercadorias 
que são objeto de processamento 
aduaneiro. A fim de garantir a cobertura 
dos dados, os movimentos dessas 
mercadorias devem ser incluídos no 
sistema Intrastat, limitando, tanto quanto 
possível, quaisquer custos adicionais.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O intercâmbio de dados confidenciais 
relacionados com as estatísticas das trocas 
comerciais intra-UE deve ser autorizado 
entre os Estados-Membros, a fim de tornar 
mais eficiente o desenvolvimento, a 
produção e a divulgação dos dados ou de 
melhorar a qualidade dessas estatísticas.

(13) O intercâmbio de dados confidenciais 
relacionados com as estatísticas das trocas 
comerciais intra-UE deve ser gratuito e
autorizado entre os Estados-Membros, a 
fim de tornar mais eficiente o 
desenvolvimento, a produção e a 
divulgação dos dados ou de melhorar a 
qualidade dessas estatísticas.
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Or. de

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A comunicação de informações 
por parte da administração aduaneira 
nacional não deve comportar quaisquer 
custos para os Estados-Membros, nem 
para as instituições ou agências da União.

Or. de

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 9-A – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O intercâmbio de dados confidenciais para 
fins estatísticos, tal como está definido no 
artigo 3.º, n.º 7, do Regulamento (CE) 
n.º 223/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março de 2009 relativo 
às estatísticas europeias(*), só deve ser 
autorizado entre as autoridades nacionais 
competentes em cada Estado-Membro, 
quando esse intercâmbio servir a eficácia 
do desenvolvimento, da produção e da 
divulgação das estatísticas europeias 
relativas ao comércio de bens entre 
Estados-Membros ou a melhoria da 
qualidade dessas estatísticas.

O intercâmbio gratuito de dados 
confidenciais para fins estatísticos, tal 
como está definido no artigo 3.º, n.º 7, do 
Regulamento (CE) n.º 223/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de março de 2009 relativo às estatísticas 
europeias(*), só deve ser autorizado entre 
as autoridades nacionais competentes em 
cada Estado-Membro, quando esse 
intercâmbio servir a eficácia do 
desenvolvimento, da produção e da 
divulgação das estatísticas europeias 
relativas ao comércio de bens entre 
Estados-Membros ou a melhoria 
significativa da qualidade dessas 
estatísticas. Neste contexto, os encargos 
administrativos devem ser reduzidos ao 
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mínimo.

Or. de

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 9-A – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais que tiverem 
obtido dados confidenciais devem tratar 
essa informação de forma confidencial e 
usá-la exclusivamente para fins estatísticos.

As autoridades nacionais que tiverem 
obtido dados confidenciais devem tratar 
essa informação de forma confidencial e 
usá-la exclusivamente para fins estatísticos. 
As autoridades nacionais não devem 
transmitir esse tipo de dados a qualquer 
outra organização.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 10 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Devem ser atribuídos à Comissão os 
poderes necessários para adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
13.º-A, a fim de adaptar as taxas de 
cobertura Intrastat à evolução técnica e 
económica, reduzindo-as sempre que for 
possível e ao mesmo tempo mantendo 
estatísticas que respeitem os indicadores e 
as normas de qualidade em vigor.

Devem ser atribuídos à Comissão os 
poderes necessários para adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
13.º-A, a fim de adaptar as taxas de 
cobertura Intrastat à evolução técnica e 
económica, reduzindo-as sempre que for 
possível e ao mesmo tempo mantendo 
estatísticas com um nível adequado de 
qualidade.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 11 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

(6-A) O artigo 11.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 11.º «Artigo 11.º
Segredo estatístico Segredo estatístico

As autoridades nacionais decidem se os 
resultados estatísticos que permitem 
identificá-los devem ser divulgados ou 
alterados por forma a que a sua divulgação 
não prejudique o segredo estatístico apenas 
no caso de os responsáveis que forneceram 
a informação estatística o solicitarem.

As autoridades nacionais decidem se os 
resultados estatísticos que permitem 
identificá-los devem ser divulgados ou 
alterados por forma a que a sua divulgação 
não prejudique o segredo estatístico apenas 
no caso de os responsáveis que forneceram 
a informação estatística o solicitarem. As 
autoridades nacionais devem garantir que 
os benefícios estatísticos compensam 
claramente quaisquer efeitos negativos 
para o responsável ou os responsáveis 
pelo fornecimento da informação.»

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 7 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 12 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adotará, por meio de atos de 
execução, as disposições técnicas para a 
compilação destas estatísticas.

Os referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 

A Comissão adotará, por meio de atos de 
execução, as disposições técnicas para a 
compilação destas estatísticas da forma 
mais económica possível.
Os referidos atos de execução são adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
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refere o artigo 14.º, n.º 2; refere o artigo 14.º, n.º 2;

Or. de

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 13 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão adotará, por meio de atos 
de execução, as medidas necessárias para 
garantir a qualidade das estatísticas 
transmitidas de acordo com os critérios de 
qualidade.

(4) A Comissão adotará, por meio de atos 
de execução, as medidas necessárias para 
garantir a qualidade das estatísticas 
transmitidas de acordo com os critérios de 
qualidade, evitando custos excessivos para 
as autoridades estatísticas nacionais.

Or. de

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 13-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao exercer os poderes delegados por 
força do artigo 3.º, n.º 4, do artigo 6.º, 
n.º n.º 2, do artigo 10.º, n.ºs 3, 4 e 5, do 
artigo 12.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, a 
Comissão deve garantir que os atos 
delegados não impõem encargos 
administrativos adicionais significativos 
aos Estados-Membros e aos respondentes.

(2) Ao exercer os poderes delegados por 
força do artigo 3.º, n.º 4, do artigo 6.º, n.º 2, 
do artigo 10.º, n.ºs 3, 4 e 5, do artigo 12.º, 
n.º 1, alínea a) e n.º 2, a Comissão deve 
garantir que os atos delegados não impõem 
encargos administrativos adicionais 
significativos aos Estados-Membros e aos 
respondentes, nem implicam custos 
excessivos.

Or. de
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 638/2004
Artigo 13-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Qualquer ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 4, o 
artigo 6.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.ºs 3, 4 e 5, 
o artigo 12.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2.º só 
entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a essas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo em 
referência pode ser prorrogado por dois
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

6. Qualquer ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 4, o 
artigo 6.º, n.º 2, o artigo 10.º, n.ºs 3, 4 e 5, 
o artigo 12.º, n.º 1, alínea a) e n.º 2.º só
entra em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de três meses a contar 
da notificação do ato a essas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O prazo em 
referência pode ser prorrogado por três
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. en


