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Alteração 31
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comunicação da Comissão sobre a 
gestão dos riscos e a segurança do 
circuito de abastecimento 
[COM(2012) 793] reconhece a 
necessidade urgente de melhorar a 
qualidade e a disponibilidade de dados 
para utilização em análises de risco antes 
da chegada, em especial para a efetiva 
identificação e diminuição dos riscos para 
a segurança a nível nacional e da UE, no 
âmbito do quadro comum de gestão do 
risco estabelecido nos termos do 
artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92. A integração dos dados sobre 
os movimentos dos contentores na gestão 
dos riscos anterior à chegada melhorará 
consideravelmente a visibilidade da 
cadeia logística e aumentará 
significativamente a capacidade da UE e 
dos Estados-Membros para identificar 
remessas de maior risco para as sujeitar a 
controlos, facilitando, em simultâneo, o 
fluxo do comércio legítimo.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 32
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Com vista a aumentar a clareza, a 
coerência e a transparência, é necessário 
determinar em termos mais concretos quais 
as autoridades que poderão ter acesso aos 
repertórios criados com base no presente 
regulamento; para este efeito, será 
estabelecida uma referência uniforme às 
autoridades competentes.

(4) Com vista a aumentar a clareza, a 
coerência, a conformidade e a 
transparência, é necessário determinar em 
termos concretos quais as autoridades que 
poderão ter acesso aos repertórios criados 
com base no presente regulamento; para 
este efeito, será estabelecida uma 
referência uniforme às autoridades 
competentes.

Or. en

Alteração 33
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Considerando que os dados 
constantes na avaliação de impacto da 
Comissão relativa à alteração do 
Regulamento (CE) n.º 515/97 
(SWD(2013)0482 final), relativos à 
dimensão do problema, referem que a 
fraude resultante da falsa declaração da 
origem pode elevar-se, por si só, a uma 
perda anual de 100 milhões de EUR para 
a UE-27. Em 2011, os Estados-Membros 
comunicaram 1 905 casos de deteção de 
fraudes e outras irregularidades num 
montante de 107,7 milhões de EUR de 
perdas, relacionadas com a descrição 
incorreta de mercadorias. Trata-se aqui 
apenas de perdas detetadas pelos 
Estados-Membros e pela Comissão. A 
dimensão real do problema pode ser 
substancialmente maior, não existindo 
informações disponíveis relativamente a 
cerca de 30 000 casos detetados de fraude 
potencial.
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Or. en

Alteração 34
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A deteção de fraudes, a identificação 
das tendências dos riscos e a aplicação de
procedimentos eficazes de gestão do risco 
dependem de forma significativa da 
identificação e análise cruzada de 
conjuntos de dados operacionais. Por 
conseguinte, é necessário estabelecer, a 
nível da União Europeia, um repertório que 
contenha dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
incluindo o trânsito de mercadorias nos 
Estados-Membros e a exportação direta. 
Para este efeito, os Estados-Membros 
deverão autorizar a reprodução sistemática
de dados sobre importação, exportação e 
trânsito de mercadorias dos sistemas 
geridos pela Comissão e devem fornecer à 
Comissão dados relativos ao trânsito de 
mercadorias no interior de um Estado-
Membro e à exportação direta.

(6) A deteção de fraudes, a identificação 
das tendências dos riscos e a aplicação de 
procedimentos eficazes de gestão do risco 
dependem de forma significativa da 
identificação e análise cruzada de 
conjuntos de dados operacionais. Por 
conseguinte, é necessário estabelecer, a 
nível da União Europeia, um repertório que 
contenha dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
incluindo o trânsito de mercadorias nos 
Estados-Membros e a exportação direta, 
para casos concreto de suspeita de fraude. 
Para este efeito, os Estados-Membros 
deverão autorizar, para esses casos, uma
reprodução de dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias dos 
sistemas geridos pela Comissão e devem 
fornecer à Comissão dados relativos ao 
trânsito de mercadorias no interior de um 
Estado-Membro e à exportação direta.

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-H.

Alteração 35
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) A deteção de fraudes, a identificação 
das tendências dos riscos e a aplicação de 
procedimentos eficazes de gestão do risco 
dependem de forma significativa da 
identificação e análise cruzada de 
conjuntos de dados operacionais. Por 
conseguinte, é necessário estabelecer, a 
nível da União Europeia, um repertório que 
contenha dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
incluindo o trânsito de mercadorias nos 
Estados-Membros e a exportação direta. 
Para este efeito, os Estados-Membros 
deverão autorizar a reprodução sistemática 
de dados sobre importação, exportação e 
trânsito de mercadorias dos sistemas 
geridos pela Comissão e devem fornecer à 
Comissão dados relativos ao trânsito de 
mercadorias no interior de um 
Estado-Membro e à exportação direta.

(6) Dado o aumento da magnitude da 
fraude em matéria aduaneira, é crucial 
melhorar a deteção e a prevenção 
simultaneamente ao nível nacional e 
europeu. A deteção de fraudes, a 
identificação das tendências dos riscos e a 
aplicação de procedimentos eficazes de 
gestão do risco dependem de forma 
significativa da identificação e análise 
cruzada de conjuntos de dados 
operacionais. Por conseguinte, é necessário 
estabelecer, a nível da União Europeia, um 
repertório o mais completo possível que 
contenha dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias por 
terra, mar ou ar, incluindo o trânsito de 
mercadorias nos Estados-Membros e a 
exportação direta. Para este efeito, os 
Estados-Membros deverão autorizar a 
reprodução sistemática de dados sobre 
importação, exportação e trânsito de 
mercadorias dos sistemas geridos pela 
Comissão e devem fornecer à Comissão, 
no mais curto prazo, dados relativos ao 
trânsito de mercadorias no interior de um 
Estado-Membro e à exportação direta. A 
Comissão deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho os 
resultados gerados por este repertório.

Or. en

Alteração 36
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A introdução do sistema e-Customs 
(alfândegas eletrónicas) em 2011, no qual 
os documentos justificativos de 

(8) A introdução do sistema e-Customs 
(alfândegas eletrónicas) em 2011, no qual 
os documentos justificativos de 
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importações e exportações passaram a ser 
conservados pelos operadores económicos 
e não pelas autoridades aduaneiras, 
conduziu a atrasos na realização dos 
inquéritos do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) no domínio aduaneiro, 
dado que este organismo depende da 
intermediação dessas autoridades para 
obter os documentos necessários. Além 
disso, o prazo de prescrição de 3 anos 
aplicável aos documentos aduaneiros 
conservados pelas autoridades coloca 
restrições adicionais ao bom andamento 
dos inquéritos. A fim de acelerar a 
realização dos inquéritos no domínio 
aduaneiro, a Comissão deve, por 
conseguinte, ter o direito de exigir os 
documentos justificativos de importações e 
exportações diretamente aos operadores 
económicos em questão. Estes operadores 
económicos deverão ser obrigados a 
fornecer à Comissão os documentos 
solicitados.

importações e exportações passaram a ser 
conservados pelos operadores económicos 
e não pelas autoridades aduaneiras, 
conduziu a atrasos na realização dos 
inquéritos do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) no domínio aduaneiro, 
dado que este organismo depende da 
intermediação dessas autoridades para 
obter os documentos necessários. Além 
disso, o prazo de prescrição de 3 anos 
aplicável aos documentos aduaneiros 
conservados pelas autoridades coloca 
restrições adicionais ao bom andamento 
dos inquéritos. A fim de acelerar a 
realização dos inquéritos no domínio 
aduaneiro, a Comissão deve, por 
conseguinte, em determinadas 
circunstâncias e após uma notificação 
prévia aos Estados-Membros, ter o direito 
de exigir os documentos justificativos de 
importações e exportações diretamente aos 
operadores económicos em questão. Estes 
operadores económicos deverão ser 
obrigados a fornecer à Comissão os 
documentos solicitados.

Or. pt

Alteração 37
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A introdução do sistema e-Customs 
(alfândegas eletrónicas) em 2011, no qual 
os documentos justificativos de 
importações e exportações passaram a ser 
conservados pelos operadores económicos 
e não pelas autoridades aduaneiras, 
conduziu a atrasos na realização dos 
inquéritos do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) no domínio aduaneiro, 
dado que este organismo depende da 

(8) A introdução do sistema e-Customs 
(alfândegas eletrónicas) em 2011, no qual 
os documentos justificativos de 
importações e exportações passaram a ser 
conservados pelos operadores económicos 
e não pelas autoridades aduaneiras, 
conduziu a atrasos na realização dos 
inquéritos do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) no domínio aduaneiro, 
dado que este organismo depende da 
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intermediação dessas autoridades para 
obter os documentos necessários. Além 
disso, o prazo de prescrição de 3 anos 
aplicável aos documentos aduaneiros 
conservados pelas autoridades coloca 
restrições adicionais ao bom andamento 
dos inquéritos. A fim de acelerar a 
realização dos inquéritos no domínio 
aduaneiro, a Comissão deve, por 
conseguinte, ter o direito de exigir os 
documentos justificativos de importações e 
exportações diretamente aos operadores 
económicos em questão. Estes operadores 
económicos deverão ser obrigados a 
fornecer à Comissão os documentos 
solicitados.

intermediação dessas autoridades para 
obter os documentos necessários. Além 
disso, o prazo de prescrição de 3 anos 
aplicável aos documentos aduaneiros 
conservados pelas autoridades coloca 
restrições adicionais ao bom andamento 
dos inquéritos. A fim de acelerar a 
realização dos inquéritos no domínio 
aduaneiro, a Comissão deve, por 
conseguinte, ter o direito de exigir os 
documentos justificativos de importações e 
exportações diretamente aos operadores 
económicos em questão. Os operadores 
económicos afetados devem ser 
informados sobre a natureza do 
procedimento. Estes operadores 
económicos deverão ser obrigados a 
fornecer à Comissão os documentos 
solicitados.

Or. de

Justificação

Em caso de solicitação direta de documentos, o operador económico afetado deve ser 
informado sobre se se trata de tributação, de um procedimento relativo a multa ou 
procedimento penal e que papel tem no mesmo, a fim de estar ciente dos seus direitos e 
deveres, sobretudo em caso de eventual utilização posterior de documentos como prova.

Alteração 38
Elena Băsescu

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar a confidencialidade 
dos dados inseridos, convém prever a 
possibilidade de limitar o acesso a 
determinados utilizadores.

(9) A fim de assegurar a confidencialidade 
dos dados inseridos, convém prever a 
possibilidade de limitar o acesso a 
determinados utilizadores e finalidades 
definidas.

Or. en
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Alteração 39
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de assegurar a confidencialidade 
dos dados inseridos, convém prever a 
possibilidade de limitar o acesso a 
determinados utilizadores.

(9) A fim de assegurar a confidencialidade 
e uma maior segurança dos dados 
inseridos, convém prever a possibilidade 
de limitar o acesso a determinados 
utilizadores.

Or. pl

Alteração 40
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As disposições que regulam o 
armazenamento dos dados no SIA resultam 
frequentemente em injustificáveis perdas 
de informações, porque os 
Estados-Membros não efetuam 
sistematicamente as avaliações anuais 
devido aos elevados encargos 
administrativos. É necessário, portanto, 
simplificar o procedimento de 
armazenamento dos dados no SIA, 
suprimindo a obrigação de rever 
anualmente os dados e fixando um período 
máximo de conservação de dez anos, 
correspondente aos períodos previstos nas 
listas estabelecidas com base no presente 
regulamento. Este período é necessário 
devido à morosidade dos procedimentos de 
tratamento das irregularidades e porque 
estes dados são necessários para a 
realização de operações aduaneiras 

(13) As disposições que regulam o 
armazenamento dos dados no SIA resultam 
frequentemente em injustificáveis perdas 
de informações, porque os 
Estados-Membros não efetuam 
sistematicamente as avaliações anuais 
devido aos elevados encargos 
administrativos. É necessário, portanto, 
simplificar o procedimento de 
armazenamento dos dados no SIA, 
suprimindo a obrigação de rever 
anualmente os dados e fixando um período 
máximo de conservação de dez anos, 
correspondente aos períodos previstos nas 
listas estabelecidas com base no presente 
regulamento. Contudo, tal não deve 
aplicar-se ao prazo de prescrição. Este 
período é necessário devido à morosidade 
dos procedimentos de tratamento das 
irregularidades e porque estes dados são 



PE529.735v01-00 10/53 AM\1019280PT.doc

PT

conjuntas e inquéritos. Além disso, para 
respeitar as normas que regulam a proteção 
de dados, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve ser informada dos 
casos em que são armazenados no SIA 
dados pessoais por um período superior a 
cinco anos.

necessários para a realização de operações 
aduaneiras conjuntas e inquéritos. Além 
disso, para respeitar as normas que regulam 
a proteção de dados, a Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados deve ser 
informada dos casos em que são 
armazenados no SIA dados pessoais por 
um período superior a cinco anos.

Or. de

Justificação

O prazo de prescrição de três anos aplicável a violações da legislação aduaneira não deve 
ser suplantado pelo prazo de conservação. Tal não seria compatível com o Código Aduaneiro 
da União nem com as legislações aduaneiras nacionais.

Alteração 41
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As disposições que regulam o 
armazenamento dos dados no SIA resultam 
frequentemente em injustificáveis perdas 
de informações, porque os 
Estados-Membros não efetuam 
sistematicamente as avaliações anuais 
devido aos elevados encargos 
administrativos. É necessário, portanto, 
simplificar o procedimento de 
armazenamento dos dados no SIA, 
suprimindo a obrigação de rever 
anualmente os dados e fixando um período 
máximo de conservação de dez anos, 
correspondente aos períodos previstos nas 
listas estabelecidas com base no presente 
regulamento. Este período é necessário 
devido à morosidade dos procedimentos de 
tratamento das irregularidades e porque 
estes dados são necessários para a 
realização de operações aduaneiras 

(13) As disposições que regulam o 
armazenamento dos dados no SIA resultam 
frequentemente em injustificáveis perdas 
de informações, porque os 
Estados-Membros não efetuam 
sistematicamente as avaliações anuais 
devido aos elevados encargos 
administrativos e à falta de recursos 
apropriados, especialmente humanos. É 
necessário, portanto, simplificar o 
procedimento de armazenamento dos 
dados no SIA, suprimindo a obrigação de 
rever anualmente os dados e fixando um 
período máximo de conservação de dez 
anos, correspondente aos períodos 
previstos nas listas estabelecidas com base 
no presente regulamento. Este período é 
necessário devido à morosidade dos 
procedimentos de tratamento das 
irregularidades e porque estes dados são 
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conjuntas e inquéritos. Além disso, para 
respeitar as normas que regulam a proteção 
de dados, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve ser informada dos 
casos em que são armazenados no SIA 
dados pessoais por um período superior a 
cinco anos.

necessários para a realização de operações 
aduaneiras conjuntas e inquéritos. Além 
disso, para respeitar as normas que regulam 
a proteção de dados, a Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados deve ser 
informada dos casos em que são 
armazenados no SIA dados pessoais por 
um período superior a cinco anos.

Or. pl

Alteração 42
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 2 – n.º 1 – travessão 11

Texto da Comissão Alteração

«– prestadores de serviços que exercem as 
suas atividades na cadeia logística 
internacional, proprietários, expedidores, 
destinatários, transitários, transportadores e 
outros intermediários ou pessoas que 
intervêm na cadeia logística internacional.»

«– prestadores de serviços públicos ou 
privados que exercem as suas atividades na 
cadeia logística internacional, 
proprietários, expedidores, destinatários, 
transitários, transportadores, produtores e 
outros intermediários ou pessoas que 
intervêm na cadeia logística internacional.»

Or. en

Alteração 43
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

«Os documentos, cópias autenticadas de 
documentos, certificados, todos os atos ou 
decisões emanados das autoridades 
administrativas, relatórios e quaisquer 

«Os documentos, cópias autenticadas de 
documentos, certificados, todos os atos 
oficiais ou decisões emanados das 
autoridades administrativas, relatórios e 
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outras informações obtidos por agentes da 
autoridade requerida e transmitidos à 
autoridade requerente nos casos de 
assistência previstos nos artigos 4.º a 11.º
podem constituir elementos de prova 
admissíveis em processos administrativos 
ou judiciais do Estado-Membro requerente, 
como se tivessem sido obtidos no 
Estado-Membro em que corre o processo.»

quaisquer outras informações obtidos por 
agentes da autoridade requerida e 
transmitidos à autoridade requerente nos 
casos de assistência previstos nos 
artigos 4.º a 11.º podem constituir 
elementos de prova admissíveis em 
processos administrativos ou judiciais do 
Estado-Membro requerente, como se 
tivessem sido obtidos no Estado-Membro 
em que corre o processo.»

Or. en

Alteração 44
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

2-A. O artigo 18.º, n.º 1, parágrafo 1, 
passa a ter a seguinte redação:

1. Quando as autoridades competentes de 
um Estado-membro tomem conhecimento 
de operações que sejam ou pareçam ser 
contrárias às regulamentações aduaneira e 
agrícola e se revistam de interesse 
especial no plano comunitário, 
nomeadamente:

1. «Quando as autoridades competentes de 

um Estado-Membro tomem 
conhecimento de operações que sejam ou 
pareçam ser contrárias à regulamentação
aduaneira, nomeadamente:»

Or. en

Justificação

O objetivo da regulamentação é reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão, e não entre a Comissão e os operadores económicos. Por conseguinte, as 
obrigações dos Estados-Membros devem ser claras.

Alteração 45
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 1 – travessão 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-B. O artigo 18.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:

É aditado o seguinte travessão 2-A:

«- violações da regulamentação 
aduaneira acima de um limite 
estabelecido pela Comissão.»

Or. en

Justificação

O objetivo da regulamentação é reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão, e não entre a Comissão e os operadores económicos. Por conseguinte, as 
obrigações dos Estados-Membros devem ser claras.

Alteração 46
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

2-C. O artigo 18.º, n.º 1, parágrafo 2, 
passa a ter a seguinte redação:

essas autoridades comunicarão à Comissão, 
no mais curto prazo, por sua própria 
iniciativa ou a pedido fundamentado desta 
última, todas as informações adequadas, 
eventualmente sob a forma de documentos 
ou das respetivas cópias ou excertos, 
necessárias para a determinação dos factos, 
a fim de que a Comissão possa coordenar 
as ações empreendidas pelos 
Estados-membros.

«essas autoridades comunicarão à 
Comissão, no mais curto prazo, e, em todo 
o caso, no prazo máximo de três semanas,
por sua própria iniciativa ou a pedido 
fundamentado desta última, todas as 
informações adequadas, eventualmente sob 
a forma de documentos ou das respetivas 
cópias ou excertos, necessárias para a 
determinação dos factos, a fim de que a 
Comissão possa coordenar as ações 
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empreendidas pelos Estados-Membros.»

Or. en

Alteração 47
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-D (novo)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

2-D. O artigo 18.º, n.º 4, parágrafo 1, 
passa a ter a seguinte redação:

4. Quando a Comissão considerar que 
foram cometidas irregularidades num ou 
mais Estados-membros, informará do facto 
o ou os Estados-membros interessados, 
procedendo este ou estes, no mais curto 
prazo, a um inquérito administrativo no 
qual poderão estar presentes agentes da 
Comissão, nas condições fixadas no nº 2
do artigo 9º e no artigo 11º

4. «Quando a Comissão considerar que 
foram cometidas irregularidades num ou 
mais Estados-Membros, informará do 
facto o ou os Estados-Membros
interessados, procedendo este ou estes, no 
mais curto prazo, e, em todo o caso, no 
prazo máximo de três semanas após a 
receção das informações, a um inquérito 
administrativo no qual poderão estar 
presentes agentes da Comissão, nas 
condições fixadas no n.º 2 do artigo 9.º e 
no artigo 11.º.»

Or. en

Justificação

O objetivo da regulamentação é reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão, e não entre a Comissão e os operadores económicos. Por conseguinte, as 
obrigações dos Estados-Membros devem ser claras.

Alteração 48
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
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Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. Sem prejuízo das competências dos 
Estados-Membros, para efeitos da gestão 
do risco prevista no artigo 4.º, n.os 25 e 26, 
e no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92, e a fim de ajudar as 
autoridades referidas no artigo 29.º a 
detetar os movimentos de mercadorias 
objeto de operações suscetíveis de violar as 
regulamentações aduaneira e agrícola, bem 
como os meios de transporte, incluindo os 
contentores, utilizados para esse efeito, a 
Comissão cria e gere um repertório de 
dados provenientes dos prestadores de 
serviços, públicos ou privados, que 
exercem as suas atividades na cadeia 
logística internacional. Essas autoridades 
têm acesso direto a este repertório.»

«1. Sem prejuízo das competências dos 
Estados-Membros, e a fim de ajudar as 
autoridades referidas no artigo 29.º a 
detetar os movimentos de mercadorias 
objeto de operações suscetíveis de violar as 
regulamentações aduaneira e agrícola, bem 
como os meios de transporte, incluindo os 
contentores, utilizados para esse efeito, a 
Comissão cria e gere um repertório de 
dados provenientes dos prestadores de 
serviços, públicos ou privados, que 
exercem as suas atividades na cadeia 
logística internacional. Essas autoridades 
têm acesso direto a este repertório.»

Or. en

Justificação

A gestão do risco num contexto aduaneiro inclui atividades que são da competência nacional 
(«gestão do risco» significa a identificação sistemática do risco, nomeadamente através de 
controlos aleatórios, e a implementação de todas as medidas necessárias para limitar a 
exposição ao risco). A referência é desnecessária no contexto da proposta da Comissão e 
pode provocar confusões e dúvidas acerca da fronteira entre as atividades da Comissão e dos 
Estados-Membros.

Alteração 49
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. Sem prejuízo das competências dos «1. Sem prejuízo das competências dos 
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Estados-Membros, para efeitos da gestão 
do risco prevista no artigo 4.º, n.os 25 e 26, 
e no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92, e a fim de ajudar as 
autoridades referidas no artigo 29.º a 
detetar os movimentos de mercadorias 
objeto de operações suscetíveis de violar as 
regulamentações aduaneira e agrícola, bem 
como os meios de transporte, incluindo os 
contentores, utilizados para esse efeito, a 
Comissão cria e gere um repertório de 
dados provenientes dos prestadores de 
serviços, públicos ou privados, que 
exercem as suas atividades na cadeia 
logística internacional. Essas autoridades 
têm acesso direto a este repertório.»

Estados-Membros, para efeitos da gestão 
do risco prevista no artigo 4.º, n.os 25 e 26, 
e no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92, e a fim de ajudar as 
autoridades referidas no artigo 29.º a 
detetar os movimentos de mercadorias 
objeto de operações suscetíveis de violar as 
regulamentações aduaneira e agrícola, bem 
como os meios de transporte aéreos, 
marítimos ou por terra, incluindo os 
contentores, utilizados para esse efeito, a 
Comissão cria e gere um repertório de 
dados provenientes dos prestadores de 
serviços, públicos ou privados, que 
exercem as suas atividades na cadeia 
logística internacional. Essas autoridades 
têm acesso direto a este repertório. É 
necessário ainda garantir que as 
informações sobre os interesses dos 
prestadores de serviços dos 
Estados-Membros contidas neste 
repertório não são utilizadas de forma 
indevida.»

Or. en

Alteração 50
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-A – n.º 3 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

b-A) O artigo 18.º-A passa a ter a seguinte 
redação:

«O n.º 3, alínea a), passa a ter a seguinte 
redação:

a) Para os movimentos de contentores: a) Para os movimentos de contentores:

- número do contentor, - número do contentor,

- estatuto de carga do contentor, - estatuto de carga do contentor,
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- data do movimento, - data do movimento,

- tipo do movimento (carregado, 
descarregado, transbordado, introduzido, 
retirado, etc.),

- tipo do movimento (carregado, 
descarregado, transbordado, introduzido, 
retirado, etc.),

- nome da embarcação ou matrícula do 
meio de transporte,

- nome da embarcação ou matrícula do 
meio de transporte,

- número da viagem, - número da viagem,

- lugar, - lugar,

- carta de porte ou outro documento de 
transporte;

- carta de porte ou outro documento de 
transporte,

- confirmação da reserva,

- chegada a uma instalação de carga ou 
descarga,

- saída de uma instalação de carga ou 
descarga,

- carga ou descarga de um meio de 
transporte,

- instrução de consolidação ou 
desconsolidação,

- confirmação da consolidação ou 
desconsolidação,

- movimentos entre terminais,

- inspeções num terminal,

- envio para grande reparação;»

Or. en

Alteração 51
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1.º – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-A – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Sem prejuízo do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, a 
Comissão pode transferir, sob reserva do 

6. A Comissão pode transferir, sob reserva 
do acordo do Estado-Membro que 
forneceu os dados, determinados dados 
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acordo dos prestadores de serviços, 
públicos ou privados, que exercem as suas 
atividades na cadeia logística
internacional, os dados referidos no 
artigo 18.º-A, n.º 3, para organizações 
internacionais e/ou instituições/agências 
da UE que contribuem para a proteção dos 
interesses financeiros da União e a correta 
aplicação da regulamentação aduaneira, 
com as quais a Comissão tiver celebrado 
um acordo ou memorando de 
entendimento.

obtidos segundo o procedimento indicado 
no n.º 1 para as organizações 
internacionais Organização Mundial das 
Alfândegas, Organização Marítima 
Internacional, Organização da Aviação 
Civil Internacional e Associação 
Internacional do Transporte Aéreo, e 
EUROPOL, que contribuem para a 
proteção dos interesses financeiros da 
União e a correta aplicação da 
regulamentação aduaneira, com as quais a 
Comissão tiver celebrado um acordo ou 
memorando de entendimento.

Or. en

Justificação

A proteção de dados é uma questão muito sensível e as partes interessadas devem saber quais 
são as organizações e agências para as quais a Comissão pode transferir dados. Para a 
segurança e transparência jurídica, a lista deve ser estabelecida no ato de base. A Comissão 
pode alterar a lista por meio de um ato delegado.

Alteração 52
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-A – n.º 6 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 43.º, para alterar a lista de 
organizações internacionais e/ou 
instituições/agências da UE que 
contribuem para a proteção dos interesses 
financeiros da União e a correta 
aplicação da regulamentação aduaneira.

Or. en
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Justificação

A proteção de dados é uma questão muito sensível e as partes interessadas devem saber quais 
são as organizações e agências para as quais a Comissão pode transferir dados. Para a 
segurança e transparência jurídica, a lista deve ser estabelecida no ato de base. A Comissão 
pode alterar a lista por meio de um ato delegado.

Alteração 53
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-A – n.º 6 – parágrafo 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve consultar os 
representantes das empresas no que diz 
respeito ao desenvolvimento dos atos 
delegados referidos no artigo 18.º-A, n.º 6.

Or. en

Alteração 54
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode colocar
conhecimentos especializados, assistência 
técnica ou logística, ações de formação ou 
de comunicação ou ainda qualquer outro
apoio operacional à disposição dos 
Estados-Membros, tendo em vista, por um 
lado, a realização dos objetivos do presente 
regulamento e, por outro, o cumprimento 
dos deveres dos Estados-Membros no 
âmbito da cooperação aduaneira referida 

2. A Comissão deve assegurar
conhecimentos especializados, assistência 
técnica ou logística, ações de formação ou 
de comunicação ou ainda qualquer outro 
apoio operacional à disposição dos 
Estados-Membros, tendo em vista, por um 
lado, a realização dos objetivos do presente 
regulamento e, por outro, o cumprimento 
dos deveres dos Estados-Membros no 
âmbito da cooperação aduaneira referida 
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no artigo 87.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Para 
este efeito, a Comissão criará os sistemas 
técnicos adequados.

no artigo 87.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Para 
este efeito, a Comissão criará os sistemas 
técnicos adequados.

Or. en

Alteração 55
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-C Suprimido

Or. de

Justificação

Não é apoiada a introdução de um sistema de registo de dados de contentores, pois este 
acarretaria despesas e burocracia adicionais para as empresas. Além disso, seria 
obrigatoriamente necessário transmitir a terceiros informações aduaneiras sensíveis –
nomeadamente, pertinentes em termos fiscais –, o que não seria compatível com o sigilo 
fiscal e as disposições relativas à proteção de dados. (Observação: a supressão deste artigo 
implica alterações aos artigos 18.º-D, 18.º-E e 18.º-F).

Alteração 56
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços, públicos ou 
privados, que exercem as suas atividades 
na cadeia logística internacional referidos 

Suprimido
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no artigo 18.º-A, n.º 1, que armazenam
dados sobre a circulação e a situação dos 
contentores devem transmitir à Comissão 
mensagens sobre a situação em que se 
encontram os contentores (container 
status messages – CSM).

Or. de

Justificação

Não é apoiada a introdução de um sistema de registo de dados de contentores, pois este 
acarretaria despesas e burocracia adicionais para as empresas. Além disso, seria 
obrigatoriamente necessário transmitir a terceiros informações aduaneiras sensíveis –
pertinentes em termos fiscais –, o que não seria compatível com o sigilo fiscal e as 
disposições relativas à proteção de dados. (Observação: a supressão deste artigo implica 
alterações aos artigos 18.º-D, 18.º-E e 18.º-F).

Alteração 57
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os prestadores de serviços, públicos ou 
privados, que exercem as suas atividades 
na cadeia logística internacional referidos 
no artigo 18.º-A, n.º 1, que armazenam 
dados sobre a circulação e a situação dos 
contentores devem transmitir à Comissão 
mensagens sobre a situação em que se 
encontram os contentores (container status 
messages – CSM).

Os transportadores marítimos que 
armazenam dados sobre a circulação e a 
situação dos contentores devem transmitir 
à Comissão mensagens sobre a situação em 
que se encontram os contentores (container 
status messages – CSM).

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto da Comissão deixa claro que o objetivo da proposta são os 
transportadores marítimos, tendo sido desenvolvida tendo em conta os seus sistemas e bases 
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de dados. Na avaliação de impacto, só foram consultados os transportadores marítimos, 
tendo-se considerado apenas o ambiente marítimo. O alargamento a outros modos exigiria 
uma nova avaliação de impacto, bem como novas consultas.

Alteração 58
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As referidas CSM devem ser transmitidas 
em qualquer um dos seguintes casos:

Suprimido

a) Contentores que serão transportados, 
por navio, de um país terceiro para o 
território aduaneiro da União;

b) Contentores que saem, por navio, do 
território aduaneiro da União com destino 
a um país terceiro.

Or. de

Justificação

Não é apoiada a introdução de um sistema de registo de dados de contentores, pois este 
acarretaria despesas e burocracia adicionais para as empresas. Além disso, seria 
obrigatoriamente necessário transmitir a terceiros informações aduaneiras sensíveis –
pertinentes em termos fiscais –, o que não seria compatível com o sigilo fiscal e as 
disposições relativas à proteção de dados. (Observação: a supressão deste artigo implica 
alterações aos artigos 18.º-D, 18.º-E e 18.º-F).

Alteração 59
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. As referidas CSM devem ser 
transmitidas em qualquer um dos 
seguintes casos:

2. As referidas CSM devem ser 
transmitidas para contentores que serão 
transportados, por navio, de um país 
terceiro para o território aduaneiro da 
União.

Or. en

Justificação

Para combater a fraude em matéria aduaneira, bem como outras ameaças aos interesses da 
UE, as mensagens sobre a situação em que se encontram os contentores que são trazidos 
para a UE são muito importantes. No entanto, não está claro o motivo pelo qual é necessária 
a mesma informação para os contentores que saem da UE. Tal não tem valor para detetar 
fraudes na origem. Para tornar a gestão do risco eficaz, muitas das informações dos dados 
de exportação já podem ser obtidas através de vários regulamentos do Código Aduaneiro da 
União (CAU).

Alteração 60
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contentores que saem, por navio, do 
território aduaneiro da União com destino 
a um país terceiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para combater a fraude em matéria aduaneira, bem como outras ameaças aos interesses da 
UE, as mensagens sobre a situação em que se encontram os contentores que são trazidos 
para a UE são muito importantes. No entanto, não está claro o motivo pelo qual é necessária 
a mesma informação para os contentores que saem da UE. Tal não tem valor para detetar 
fraudes na origem. Para tornar a gestão do risco eficaz, muitas das informações dos dados 
de exportação já podem ser obtidas através de vários regulamentos do Código Aduaneiro da 



PE529.735v01-00 24/53 AM\1019280PT.doc

PT

União (CAU).

Alteração 61
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As referidas CSM devem relatar os 
factos referidos no artigo 18.º-F, desde 
que sejam do conhecimento do prestador 
de serviços, público ou privado, que 
exerce as suas atividades na cadeia 
logística internacional autor das 
mensagens.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não é apoiada a introdução de um sistema de registo de dados de contentores, pois este 
acarretaria despesas e burocracia adicionais para as empresas. Além disso, seria 
obrigatoriamente necessário transmitir a terceiros informações aduaneiras sensíveis –
pertinentes em termos fiscais –, o que não seria compatível com o sigilo fiscal e as 
disposições relativas à proteção de dados. (Observação: a supressão deste artigo implica 
alterações aos artigos 18.º-D, 18.º-E e 18.º-F).

Alteração 62
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As referidas CSM devem relatar os 
factos referidos no artigo 18.º-F, desde que 
sejam do conhecimento do prestador de 

3. As referidas CSM devem relatar os 
factos referidos no artigo 18.º-F, desde que 
sejam do conhecimento do prestador de 
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serviços, público ou privado, que exerce as 
suas atividades na cadeia logística 
internacional autor das mensagens.

serviços, público ou privado, que exerce as 
suas atividades na cadeia logística 
internacional autor das mensagens e para 
as quais os dados foram criados ou 
recolhidos pelo equipamento eletrónico de 
rastreabilidade do contentor.

Or. en

Justificação

A intenção da proposta é reforçar a cooperação entre os Estados-Membros e a Comissão, e 
não impor encargos adicionais aos operadores económicos. Por conseguinte, deve ficar claro 
que não será necessária qualquer criação de dados adicional. As mensagens sobre a situação 
em que se encontram os contentores que já são recolhidas no decorrer normal de um negócio 
entre operadores económicos são suficientes.

Alteração 63
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-C – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão cria e gere um repertório 
das CSM transmitidas, o «repertório 
CSM».

Suprimido

Or. de

Justificação

Não é apoiada a introdução de um sistema de registo de dados de contentores, pois este 
acarretaria despesas e burocracia adicionais para as empresas. Além disso, seria 
obrigatoriamente necessário transmitir a terceiros informações aduaneiras sensíveis –
pertinentes em termos fiscais –, o que não seria compatível com o sigilo fiscal e as 
disposições relativas à proteção de dados. (Observação: a supressão deste artigo implica 
alterações aos artigos 18.º-D, 18.º-E e 18.º-F).

Alteração 64
Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-D

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-D Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 65
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um contentor, mesmo que 
não seja descarregado na União, se 
destinar a ser transportado, por navio, de 
um país terceiro para o território 
aduaneiro da União, os prestadores de 
serviços, públicos ou privados, sujeitos à 
obrigação prevista no artigo 18.º-C, n.º 1, 
devem transmitir as CSM relativas a todos 
os factos ocorridos desde que o contentor 
foi assinalado como vazio antes de ser 
introduzido no território aduaneiro da 
União até ser de novo assinalado como 
vazio.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.
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Alteração 66
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Quando, em determinada situação, as 
CSM específicas necessárias para 
identificar o contentor vazio relevante não 
estiverem disponíveis nos registos 
eletrónicos do prestador de serviços, este 
deve transmitir as mensagens relativas 
aos factos que ocorram pelo menos três 
meses antes da chegada física ao 
território aduaneiro da União até um mês 
após a entrada no território aduaneiro da 
União, ou, se esta ocorrer primeiro, até à 
chegada ao destino fora do território 
aduaneiro da União.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 67
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-E

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-E Suprimido

Or. de
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Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 68
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um contentor sai do território 
aduaneiro da União, por navio, com 
destino a um país terceiro, os prestadores 
de serviços, públicos ou privados, sujeitos 
à obrigação prevista no artigo 18.º-C, 
n.º 1, devem transmitir as CSM relativas a 
todos os factos que ocorram entre o 
momento em que o contentor for 
assinalado como vazio no território 
aduaneiro da União e o momento em que 
o contentor for assinalado como vazio 
fora deste território.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 69
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-E – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

Quando, em determinada situação, as 
CSM específicas necessárias para 
identificar o contentor vazio relevante não 
estiverem disponíveis nos registos 
eletrónicos do prestador de serviços, este 
pode transmitir as mensagens relativas 
aos factos que ocorram durante pelo 
menos três meses após a saída do 
território aduaneiro da União.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 70
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-F Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 71
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
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Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem competência para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 43.º, que determinem quais os 
factos relativos à situação dos contentores 
que devem ser objeto de CSM 
transmitidas nos termos do artigo 18.º-C, 
os elementos mínimos a incluir nessas 
mensagens e a frequência da transmissão.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 72
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão tem competência para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 43.º, que determinem quais os 
factos relativos à situação dos contentores 
que devem ser objeto de CSM 
transmitidas nos termos do artigo 18.º-C, 
os elementos mínimos a incluir nessas 
mensagens e a frequência da transmissão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os requisitos relativos aos dados que se destinam a ser abrangidos pelos atos delegados 
previstos no artigo 18.º-F, n.º 1, devem ser transparentes. O armazenamento de dados é uma 
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questão sensível e é melhor para todas as partes interessadas saberem quais os dados 
necessários e que estes estarão protegidos. Se os requisitos não forem transparentes e claros, 
os operadores económicos não têm segurança jurídica e podem enviar todos os dados para 
não se sobrecarregarem com sistemas novos. Por fim, tal como acordado no CAU, a 
frequência deve ser regulamentada por meio de atos de execução.

Alteração 73
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, disposições relativas ao formato 
dos dados constantes das CSM e ao seu 
método de transmissão. Estes atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 43.º-A, n.º 2.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa ao artigo 18.º-C.

Alteração 74
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, disposições relativas ao formato 
dos dados constantes das CSM e ao seu 
método de transmissão. Estes atos de 

2. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, disposições relativas ao formato 
dos dados constantes das CSM e ao seu 
método de transmissão, incluindo as 
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execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 43.º-A, n.º 2.

obrigações que podem dizer respeito aos 
contentores que são trazidos para a UE 
devido a desvios. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
43.º-A, n.º 2.

Or. en

Justificação

Os desvios de embarcações ou cargas podem ocorrer por muitas razões que vão desde 
condições meteorológicas adversas a fatores comerciais. Os contentores transportados a 
bordo das embarcações podem assim ser descarregados num porto da UE, mesmo que tal 
não estivesse previsto inicialmente. A presente alteração visa incluir nas disposições sobre 
poderes o estabelecimento, por meio de um ato de execução, de quaisquer disposições que 
possam ser necessárias para lidar com contentores que são trazidos para a UE devido a 
desvios de embarcações e cargas.

Alteração 75
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, disposições relativas ao formato 
dos dados constantes das CSM e ao seu 
método de transmissão. Estes atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 43.º-A, n.º 2.

2. A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, disposições relativas ao formato 
dos dados constantes das CSM, ao seu 
método de transmissão e à frequência da 
transmissão. Estes atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
43.º-A, n.º 2.

Or. en

Justificação

Tal como acordado no CAU, a frequência deve ser regulamentada por meio de atos de 
execução.
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Alteração 76
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. De acordo com o artigo 18.º-A, n.º 1, 
a Comissão deve estabelecer, através de 
um ato de execução, os meios pelos quais 
o acordo dos prestadores de serviços deve 
ser obtido antes da transferência das suas 
CSM para outras organizações ou 
organismos. 

Or. en

Justificação

A possível transferência de CSM para outras partes é uma questão que está sujeita a 
preocupações no que diz respeito à sensibilidade dos dados trocados, tal como reconhecido 
pela Comissão. No entanto, não existem disposições propostas que estabeleçam como, 
quando e por quem o acordo, por exemplo, com os transportadores marítimos para a 
transferência de CSM submetidas ao chamado «repertório CSM» da Comissão deve ser 
executado. Também não está claro quais as «organizações internacionais» que podem ser 
consideradas destinatárias das CSM. Estes aspetos devem ser clarificados através de 
disposições de aplicação adequadas.

Alteração 77
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A Comissão deve consultar os 
representantes das empresas no que diz 
respeito ao desenvolvimento dos atos de 
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execução referidos no artigo 18.º-F.

Or. en

Alteração 78
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-F – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. A Comissão deve consultar os 
representantes do setor do transporte 
marítimo regular de contentores no que 
diz respeito ao desenvolvimento dos atos 
delegados e de execução referidos no 
artigo 18.º-F. Estes podem ser convidados 
a participar nas reuniões do comité e nos 
grupos de peritos relevantes que devem 
ser utilizados para desenvolver tais atos.

Or. en

Alteração 79
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-G Suprimido

Or. de

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 515/97 já prevê a criação de uma base de dados relativa aos 
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incumprimentos das regulamentações aduaneiras e a produtos agrícolas. A recolha de dados 
completa e automática realizada pela Comissão para cada declaração aduaneira e a 
comparação sistemática contrariam, nomeadamente pela sensibilidade dos dados de 
operadores económicos, o Código Aduaneiro da União e fundamentos gerais do Tratado.

Alteração 80
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão cria e gere um repertório que 
contém dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
incluindo o trânsito no interior de um 
Estado-Membro, tal como pormenorizado 
nos anexos 37 e 38 do Regulamento 
(CEE) n.º 2454/93 da Comissão, o 
«repertório da importação, exportação e 
trânsito». Os Estados-Membros devem 
autorizar a Comissão a reproduzir 
sistematicamente dados de importação, 
exportação e trânsito, a partir das fontes 
geridas pela Comissão com base no 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário. Os Estados-Membros devem 
fornecer à Comissão dados relativos ao 
trânsito de mercadorias no interior de um 
Estado-Membro e à exportação direta.

Suprimido

Or. de

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 515/97 já prevê a criação de uma base de dados relativa aos 
incumprimentos das regulamentações aduaneiras e a produtos agrícolas. A recolha de dados 
completa e automática realizada pela Comissão para cada declaração aduaneira e a 
comparação sistemática contrariam, nomeadamente pela sensibilidade dos dados de 
operadores económicos, o Código Aduaneiro da União e fundamentos gerais do Tratado.
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Alteração 81
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão cria e gere um repertório 
que contém dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
incluindo o trânsito no interior de um 
Estado-Membro, tal como pormenorizado 
nos anexos 37 e 38 do Regulamento (CEE) 
n.º 2454/93 da Comissão, o «repertório da 
importação, exportação e trânsito». Os 
Estados-Membros devem autorizar a 
Comissão a reproduzir sistematicamente 
dados de importação, exportação e trânsito, 
a partir das fontes geridas pela Comissão 
com base no Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário. Os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão dados relativos ao trânsito de 
mercadorias no interior de um 
Estado-Membro e à exportação direta.

1. A Comissão cria e gere um repertório 
que contém dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
incluindo o trânsito no interior de um 
Estado-Membro, tal como pormenorizado 
nos anexos 37 e 38 do Regulamento (CEE) 
n.º 2454/93 da Comissão, o «repertório da 
importação, exportação e trânsito». Os 
Estados-Membros devem autorizar a 
Comissão a reproduzir sistematicamente 
dados de importação, exportação e trânsito, 
a partir das fontes geridas pela Comissão 
com base no Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário. Os 
Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão, no mais curto prazo possível,
dados relativos ao trânsito de mercadorias 
no interior de um Estado-Membro e à 
exportação direta. É necessário ainda 
garantir que as informações sobre os 
interesses dos prestadores de serviços dos 
Estados-Membros contidas neste 
repertório não são utilizadas de forma 
indevida.

Or. en

Alteração 82
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
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Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O repertório é utilizado para ajudar à 
prevenção, investigação e repressão de 
operações que constituem ou parecem 
constituir infrações à regulamentação 
aduaneira e para efeitos da gestão dos 
riscos, incluindo controlos aduaneiros 
baseados no risco, na aceção do artigo 4.º, 
n.os 25 e 26, e do artigo 13.º, n.º 2, do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário.

Suprimido

Or. de

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 515/97 já prevê a criação de uma base de dados relativa aos 
incumprimentos das regulamentações aduaneiras e a produtos agrícolas. A recolha de dados 
completa e automática realizada pela Comissão para cada declaração aduaneira e a 
comparação sistemática contrariam, nomeadamente pela sensibilidade dos dados de 
operadores económicos, o Código Aduaneiro da União e fundamentos gerais do Tratado.

Alteração 83
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O repertório é acessível exclusivamente 
aos serviços da Comissão e às autoridades 
nacionais referidas no artigo 29.º. Nos 
serviços da Comissão e autoridades 
nacionais, só os analistas designados 
estão habilitados a efetuar o tratamento 
de dados pessoais incluídos no repertório.

Suprimido

Sem prejuízo do disposto no Regulamento 
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(CE) n.º 45/2001, a Comissão pode 
transferir, com o acordo do Estado-
Membro que forneceu os dados, 
determinados dados obtidos segundo o 
procedimento indicado no n.º 1 para 
organizações internacionais e/ou 
instituições/agências da UE que 
contribuem para a proteção dos interesses 
financeiros da União e a correta 
aplicação da regulamentação aduaneira, 
com as quais a Comissão tiver celebrado 
um acordo ou memorando de 
entendimento.

Os dados são transferidos ao abrigo do 
presente número apenas para efeito dos 
objetivos gerais previstos no presente 
regulamento, incluindo a proteção dos 
interesses financeiros da União, e/ou para 
efeitos da gestão dos riscos prevista no 
artigo 4.º, n.os 25 e 26, e no artigo 13.º, 
n.º 2, do Regulamento (CEE) n.º 2913/92.

O acordo ou memorando de 
entendimento, com base no qual a 
transferência de dados pode fazer-se nos 
termos do presente número, deve incluir, 
designadamente, os princípios de proteção 
de dados, como a possibilidade de os 
titulares de dados exercerem os seus 
direitos de acesso e correção e de 
acederem a vias de recurso 
administrativas e judiciais, bem como um 
mecanismo de controlo independente, a 
fim de assegurar a conformidade com as 
garantias em matéria de proteção de 
dados.

Or. de

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 515/97 já prevê a criação de uma base de dados relativa aos 
incumprimentos das regulamentações aduaneiras e a produtos agrícolas. A recolha de dados 
completa e automática realizada pela Comissão para cada declaração aduaneira e a 
comparação sistemática contrariam, nomeadamente pela sensibilidade dos dados de 
operadores económicos, o Código Aduaneiro da União e fundamentos gerais do Tratado.
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Alteração 84
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, a Comissão pode 
transferir, com o acordo do 
Estado-Membro que forneceu os dados, 
determinados dados obtidos segundo o 
procedimento indicado no n.º 1 para 
organizações internacionais e/ou 
instituições/agências da UE que 
contribuem para a proteção dos interesses 
financeiros da União e a correta aplicação 
da regulamentação aduaneira, com as quais 
a Comissão tiver celebrado um acordo ou 
memorando de entendimento.

A Comissão pode transferir, com o acordo 
do Estado-Membro que forneceu os dados, 
determinados dados obtidos segundo o 
procedimento indicado no n.º 1 para as 
organizações internacionais Organização 
Mundial das Alfândegas, Organização 
Marítima Internacional, Organização da 
Aviação Civil Internacional e Associação 
Internacional do Transporte Aéreo, e 
EUROPOL, que contribuem para a 
proteção dos interesses financeiros da 
União e a correta aplicação da 
regulamentação aduaneira, com as quais a 
Comissão tiver celebrado um acordo ou 
memorando de entendimento.

Or. en

Justificação

A proteção de dados é uma questão muito sensível e as partes interessadas devem saber quais 
são as organizações e agências para as quais a Comissão pode transferir dados. Para a 
segurança e transparência jurídica, a lista deve ser estabelecida no ato de base. A Comissão 
pode alterar a lista por meio de um ato delegado.

Alteração 85
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O Regulamento (CE) n.º 45/2001 é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
pela Comissão no contexto dos dados 
incluídos neste repertório.

Suprimido

A Comissão deve ser considerada como a 
entidade responsável pelo tratamento dos 
dados, na aceção do artigo 2.º, alínea d), 
do Regulamento (CE) n.º 45/2001.

O repertório da importação, exportação e 
trânsito está sujeito a controlo prévio por 
parte da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados, em conformidade com 
o artigo 27.º do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Os dados incluídos no repertório da 
importação, exportação e trânsito são 
conservados apenas durante o tempo 
necessário ao cumprimento do objetivo 
para o qual foram introduzidos e não 
podem ser conservados por mais de dez 
anos. Se os dados pessoais forem 
conservados por um período superior a 
cinco anos, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve ser informada.

Or. de

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 515/97 já prevê a criação de uma base de dados relativa aos 
incumprimentos das regulamentações aduaneiras e a produtos agrícolas. A recolha de dados 
completa e automática realizada pela Comissão para cada declaração aduaneira e a 
comparação sistemática contrariam, nomeadamente pela sensibilidade dos dados de 
operadores económicos, o Código Aduaneiro da União e fundamentos gerais do Tratado.

Alteração 86
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
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Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 4 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os dados incluídos no repertório da 
importação, exportação e trânsito são 
conservados apenas durante o tempo 
necessário ao cumprimento do objetivo 
para o qual foram introduzidos e não 
podem ser conservados por mais de dez
anos. Se os dados pessoais forem 
conservados por um período superior a 
cinco anos, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve ser informada.

Os dados incluídos no repertório da 
importação, exportação e trânsito são 
conservados apenas durante o tempo 
necessário ao cumprimento do objetivo
para o qual foram introduzidos e não 
podem ser conservados por mais de sete
anos. Se os dados pessoais forem 
conservados por um período superior a três
anos, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve ser informada.

Or. en

Alteração 87
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-G – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O repertório da importação, exportação 
e trânsito não inclui as categorias 
especiais de dados a que se refere o 
artigo 10.º, n.º 5, do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Suprimido

A Comissão aplica as medidas técnicas e 
organizativas adequadas para proteger os 
dados pessoais contra a destruição 
acidental ou ilícita, a perda acidental, a 
difusão, alteração ou acesso não 
autorizados, ou qualquer outra forma não 
autorizada de tratamento.

Or. de
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Justificação

O Regulamento (CE) n.º 515/97 já prevê a criação de uma base de dados relativa aos 
incumprimentos das regulamentações aduaneiras e a produtos agrícolas. A recolha de dados 
completa e automática realizada pela Comissão para cada declaração aduaneira e a 
comparação sistemática contrariam, nomeadamente pela sensibilidade dos dados de 
operadores económicos, o Código Aduaneiro da União e fundamentos gerais do Tratado.

Alteração 88
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-H Suprimido

Or. de

Justificação

A solicitação de documentos diretamente aos operadores comerciais sem a intervenção das 
autoridades nacionais restringe desproporcionalmente os direitos dos Estados-Membros. 
Adicionalmente, as autoridades aduaneiras nacionais competentes possuem os conhecimentos 
e as informações necessárias, nomeadamente sobre os operadores comerciais.

Alteração 89
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode obter diretamente 
junto dos operadores económicos os 
documentos justificativos das declarações 
de importação e exportação, para efeitos 
de inquéritos relacionados com a 

Suprimido
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aplicação da regulamentação aduaneira 
definida no artigo 2.º, n.º 1.

Or. de

Justificação

A solicitação de documentos diretamente aos operadores comerciais sem a intervenção das 
autoridades nacionais restringe desproporcionalmente os direitos dos Estados-Membros. 
Adicionalmente, as autoridades aduaneiras nacionais competentes possuem os conhecimentos 
e as informações necessárias, nomeadamente sobre os operadores comerciais.

Alteração 90
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode obter diretamente junto 
dos operadores económicos os documentos 
justificativos das declarações de 
importação e exportação, para efeitos de 
inquéritos relacionados com a aplicação da 
regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2.º, n.º 1.

Após o pedido prévio ao Estado-Membro 
descrito no n.º 1-A, a Comissão pode obter 
diretamente junto dos operadores 
económicos os documentos justificativos 
das declarações de importação e 
exportação, para efeitos de inquéritos 
relacionados com a aplicação da
regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2., n.º 1, obrigando-se a notificar 
este pedido aos Estados-Membros que 
possam vir a estar envolvidos num 
eventual inquérito.

Or. pt

Alteração 91
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
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Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode obter diretamente 
junto dos operadores económicos os 
documentos justificativos das declarações 
de importação e exportação, para efeitos de 
inquéritos relacionados com a aplicação da 
regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2.º, n.º 1.

1. Após um pedido prévio ao 
Estado-Membro como descrito no n.º 1-A, 
a Comissão pode obter diretamente junto 
dos operadores económicos os documentos 
justificativos das declarações de 
importação e exportação, para efeitos de 
inquéritos relacionados com a aplicação da 
regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2.º, n.º 1, obrigando-se a notificar 
este pedido aos Estados-Membros que 
possam vir a estar envolvidos num 
eventual inquérito.

Or. en

Alteração 92
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode obter diretamente 
junto dos operadores económicos os 
documentos justificativos das declarações 
de importação e exportação, para efeitos de 
inquéritos relacionados com a aplicação da 
regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2.º, n.º 1.

1. A Comissão pode obter diretamente 
junto de operadores económicos os 
documentos justificativos das declarações 
de importação ou exportação, para efeitos 
de inquéritos relacionados com a aplicação 
da regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2.º, n.º 1, quer com a autorização 
explícita de um Estado-Membro ou com a 
autorização tácita especificada no 
artigo 18.º-H, n.º 1-B. A Comissão deve 
notificar todos os Estados-Membros que 
possam vir a estar envolvidos num 
eventual inquérito acerca do pedido, em 
paralelo com a realização do mesmo. A 
Comissão deve fornecer ao 
Estado-Membro onde o operador 
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económico se encontra estabelecido uma 
cópia do pedido em paralelo com a 
realização do mesmo. A Comissão deve 
fornecer ao Estado-Membro onde o 
operador económico se encontra 
estabelecido uma cópia da resposta do 
operador económico no prazo de uma 
semana após a receção da mesma. 

Or. en

Justificação

O sistema existente pode ser melhorado e simplificado para cumprir os mesmos objetivos que 
a proposta da Comissão. Devem ser evitados conflitos com a competência nacional e a 
presente alteração reflete melhor as realidades operacionais desses pedidos.

Alteração 93
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode obter diretamente 
junto dos operadores económicos os 
documentos justificativos das declarações 
de importação e exportação, para efeitos de 
inquéritos relacionados com a aplicação da 
regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2.º, n.º 1.

1. Após um pedido prévio aos 
Estados-Membros como descrito no artigo 
2.º, a Comissão pode obter diretamente 
junto dos operadores económicos os 
documentos justificativos das declarações 
de importação e exportação, para as quais 
foram criados ou recolhidos documentos 
justificativos pelos operadores 
económicos, para efeitos de inquéritos 
relacionados com a aplicação da 
regulamentação aduaneira definida no 
artigo 2.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

Pode ser oneroso para as empresas, especialmente para as PME, que não estão habituadas a 
estar em contacto com as instituições europeias, reunir dados de forma a satisfazer a 
Comissão ou o OLAF. As informações já recolhidas e descritas no artigo 18-A, n.º 3, devem 
ser suficientes. 

Alteração 94
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Mediante uma solicitação da 
Comissão, o Estado-Membro tem três 
semanas para dar resposta ao pedido, 
entregando a documentação solicitada. 
Caso não o faça nesse prazo, considera-se 
ter dado autorização tácita à Comissão 
para recorrer diretamente aos operadores 
económicos.

Or. en

Justificação

Os respetivos países e autoridades locais conhecem as partes envolvidas comparativamente 
bem. Para um processo rápido e eficaz, os operadores económicos devem primeiro entrar em 
contacto com as partes familiares para evitar mal-entendidos ou desconfiança. Atualmente, 
os operadores económicos têm três semanas para apresentar declarações de origem, devendo 
o mesmo prazo ser utilizado, preferencialmente, aqui.

Alteração 95
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Após um pedido da Comissão a um 
Estado-Membro de documentos 
justificativos de uma declaração de 
importação ou exportação, o 
Estado-Membro tem quatro semanas 
para:

- dar resposta ao pedido, entregando a 
documentação solicitada,

- notificar a Comissão de que o 
Estado-Membro pediu a documentação ao 
operador económico,

- solicitar, por motivos operacionais, mais 
duas semanas para satisfazer o pedido, ou

- recusar o pedido, apresentando a devida 
justificação.

Or. en

Justificação

O sistema existente pode ser melhorado e simplificado para cumprir os mesmos objetivos que 
a proposta da Comissão. Devem ser evitados conflitos com a competência nacional e a 
presente alteração reflete melhor as realidades operacionais desses pedidos.

Alteração 96
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Se o Estado-Membro não:

- responder com os documentos 
solicitados,

- notificar a Comissão de que o 
Estado-Membro pediu os documentos ao 
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operador económico,

- solicitar, por motivos operacionais, mais 
duas semanas para satisfazer o pedido, ou

- recusar o pedido,

neste período inicial de quatro semanas, 
considera-se ter dado autorização tácita à 
Comissão para pedir os documentos 
justificativos de uma declaração de 
importação ou exportação diretamente ao 
operador económico.

Or. en

Justificação

O sistema existente pode ser melhorado e simplificado para cumprir os mesmos objetivos que 
a proposta da Comissão. Devem ser evitados conflitos com a competência nacional e a 
presente alteração reflete melhor as realidades operacionais desses pedidos.

Alteração 97
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Durante o prazo em que os operadores 
económicos são obrigados a manter a 
documentação necessária, estes devem 
fornecer à Comissão as informações 
referidas no n.º 1 que lhes forem 
solicitadas.»

Suprimido

Or. de

Justificação

A solicitação de documentos diretamente aos operadores comerciais sem a intervenção das 
autoridades nacionais restringe desproporcionalmente os direitos dos Estados-Membros. 
Adicionalmente, as autoridades aduaneiras nacionais competentes possuem os conhecimentos 
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e as informações necessárias, nomeadamente sobre os operadores comerciais.

Alteração 98
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18-H – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante o prazo em que os operadores 
económicos são obrigados a manter a 
documentação necessária, estes devem 
fornecer à Comissão as informações 
referidas no n.º 1 que lhes forem 
solicitadas.»

2. Durante o prazo em que os operadores 
económicos são obrigados a manter a 
documentação necessária, estes devem 
fornecer à Comissão as informações 
referidas no n.º 1 que lhes forem solicitadas 
num prazo de três semanas.»

Or. en

Justificação

Não ter um limite de tempo definido para que os operadores económicos respondam pode 
levar a diferentes regras nacionais, e a diferentes encargos para as empresas. Atualmente, os 
operadores económicos têm geralmente três semanas para responder desde que uma 
autoridade aduaneira nacional apresenta um pedido de um certificado de origem ou de uma 
declaração similar. Por conseguinte, seria adequado estabelecer o mesmo período de tempo.

Alteração 99
António Fernando Correia de Campos

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

9-A. O artigo 30.º, n.º 4, passa a ter a 
seguinte redação:

4. Os dados obtidos a partir do SIA podem, 
mediante autorização prévia do Estado-
membro que introduziu esses dados no 

«4. Os dados obtidos a partir do SIA 
podem, mediante autorização prévia do 
Estado-membro que introduziu esses dados 
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sistema e sob reserva das condições por 
este impostas, ser comunicados a 
autoridades nacionais diferentes das 
referidas no n.º 2, a países terceiros e a 
organizações internacionais ou regionais 
que deles desejem servir-se. Cada Estado-
membro tomará medidas especiais para 
garantir a segurança desses dados quando 
forem transmitidos ou fornecidos a 
serviços situados fora do respetivo 
território.

no sistema e sob reserva das condições por 
este impostas, ser comunicados a 
autoridades nacionais diferentes das 
referidas no n.º 2, a países terceiros e a 
organizações internacionais ou regionais
e/ou agências da UE que contribuem para 
a proteção dos interesses financeiros da 
União e a correta aplicação da legislação 
aduaneira. Cada Estado-membro tomará 
medidas especiais para garantir a segurança 
desses dados quando forem transmitidos ou 
fornecidos a serviços situados fora do 
respetivo território.

As disposições referidas no primeiro 
parágrafo são aplicáveis mutatis mutandis à 
Comissão, quando tiver sido esta a 
introduzir os dados no sistema.

As disposições referidas no primeiro 
parágrafo são aplicáveis mutatis mutandis à 
Comissão, quando tiver sido esta a 
introduzir os dados no sistema.»

Or. pt

Alteração 100
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

«Os dados inseridos no SIA são 
conservados apenas durante o tempo 
necessário ao cumprimento do objetivo 
para o qual foram introduzidos e não 
podem ser conservados por mais de dez
anos. Se os dados pessoais forem 
conservados por um período superior a 
cinco anos, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve ser informada.»

«Os dados inseridos no SIA são 
conservados apenas durante o tempo 
necessário ao cumprimento do objetivo 
para o qual foram introduzidos e não 
podem ser conservados por mais de cinco
anos. Se os dados pessoais forem 
conservados por um período superior a 
cinco anos, a Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados deve ser informada.»

Or. en

Alteração 101
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 41-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. O prazo durante o qual os dados podem 
ser conservados depende das disposições 
legislativas, regulamentares e processuais 
do Estado-Membro que os fornecer. Os 
prazos máximos e não cumulados, 
calculados a contar da data de introdução 
dos dados no processo de inquérito e que 
não podem ser ultrapassados, são os 
seguintes:

«1. O prazo durante o qual os dados podem 
ser conservados depende das disposições 
legislativas, regulamentares e processuais 
do Estado-Membro que os fornecer. A 
necessidade de retenção dos dados deve 
ser revista pelo Estado-Membro que 
fornece os dados. Os prazos máximos e 
não cumulados, calculados a contar da data 
de introdução dos dados no processo de 
inquérito e que não podem ser 
ultrapassados, são os seguintes:

Or. en

Alteração 102
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 41-D – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«3. A Comissão anonimiza os dados assim 
que o prazo máximo de conservação 
previsto no n.º 1 tiver terminado.»

«3. A Comissão anonimiza ou apaga os 
dados assim que o prazo máximo de 
conservação previsto no n.º 1 tiver 
terminado.»

Or. en

Alteração 103
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
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Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 18.º-F, n.º 1, e 23.º, 
n.º 4, deve ser conferido à Comissão por 
um período indeterminado a partir de 
[dd/mm/aaaa] [inserir a data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 18.º-A, n.º 6, 18.º-G, 
n.º 3, e 23.º, n.º 4, deve ser conferido à 
Comissão por um período indeterminado a 
partir de [dd/mm/aaaa] [inserir a data de 
entrada em vigor do presente regulamento].

Or. en

Alteração 104
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 18.º-F, n.º 1, e 23.º, 
n.º 4, pode ser revogado a todo o tempo 
pelo Parlamento Europeu ou o Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados e 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
indicada, mas não afeta os atos delegados 
já em vigor.

3. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 18.º-A, n.º 6, 18.º-G, 
n.º 3, e 23.º, n.º 4, pode ser revogado a todo 
o tempo pelo Parlamento Europeu ou o 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes nela 
especificados e produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada, mas não afeta os 
atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 105
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 15
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Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 43 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação dos artigos 18.º-F, n.º 1, e 23.º, 
n.º 4, só entram em vigor se nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
formularem objeções no prazo de dois 
meses a contar da data em que o ato lhes 
foi notificado, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prorrogado por dois meses.»

5. Os atos delegados adotados em 
aplicação dos artigos 18.º-A, n.º 6, 18.º-G, 
n.º 3, e 23.º, n.º 4, só entram em vigor se 
nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da data em que o ato 
lhes foi notificado, ou se, antes do termo 
desse prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prorrogado por dois meses.»

Or. en

Alteração 106
Tadeusz Ross

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos prestadores de serviços, 
públicos ou privados, que, no momento da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
estiverem vinculados por contratos de 
direito privado que os impeçam de cumprir 
a obrigação prevista no artigo 18.º C, n.º 1, 
esta começa a produzir efeitos um ano após 
a entrada em vigor do regulamento.

Relativamente aos prestadores de serviços, 
públicos ou privados, que, no momento da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
estiverem vinculados por contratos de 
direito privado que os impeçam de cumprir 
a obrigação prevista no artigo 18.º-C, n.º 1, 
esta só começa a produzir efeitos um ano 
após a entrada em vigor dos atos delegados 
e de execução necessários referidos no 
artigo 18.º-F. 

Or. en


