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Alteração 39
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os operadores económicos 
cumpridores e idóneos deverão, na 
qualidade de "operadores económicos 
autorizados", ter a possibilidade de tirar o 
máximo proveito do uso generalizado da 
simplificação e, tendo em conta os aspetos 
de proteção e segurança, beneficiar de um
número reduzido de controlos aduaneiros. 
Poderão, assim, beneficiar do estatuto de 
operador económico autorizado para 
simplificação aduaneira para segurança e 
proteção, isolada ou cumulativamente.

(19) Os operadores económicos 
cumpridores e idóneos que participam na 
securização da cadeia de 
desalfandegamento e nos interesses 
financeiros da União Europeia deverão, 
na qualidade de "operadores económicos 
autorizados", ter a possibilidade de tirar o 
máximo proveito do uso generalizado da 
simplificação e, tendo em conta os aspetos
de proteção e segurança, beneficiar de 
vantagens concretas e, em particular, de 
um alívio dos controlos aduaneiros. 
Poderão, assim, beneficiar do estatuto de 
operador económico autorizado para 
simplificação aduaneira para segurança e 
proteção, isolada ou cumulativamente.

Or. fr

Justificação

É necessário indicar mais explicitamente no texto do Código Aduaneiro da União que os 
operadores económicos autorizados devem beneficiar de vantagens.

Alteração 40
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. «Declaração de depósito temporário»: 
o ato pelo qual uma pessoa indica, na 
forma e segundo as modalidades prescritas, 

11. «Declaração de depósito temporário»: 
o ato pelo qual uma pessoa indica, na 
forma e segundo as modalidades prescritas, 
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que as mercadorias são sujeitas ou 
destinam-se a ser sujeitas a tal regime;

que as mercadorias são ou destinam-se a 
ser depositadas temporariamente;

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 41
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. "depósito temporário": situação em 
que as mercadorias não-União são 
depositadas temporariamente, sob 
supervisão aduaneira, durante o período 
entre a sua apresentação aduaneira e a 
sua colocação sob procedimento 
aduaneiro;

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o carácter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 42
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 31 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A pessoa que apresenta as 
mercadorias que se considera sujeitas ao 

Suprimido
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regime de depósito temporário na 
pendência da apresentação da declaração 
de depósito temporário ou a pessoa em 
nome de quem as mercadorias são 
apresentadas;

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o carácter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 43
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 5 – ponto 31 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa que apresenta a declaração 
para o regime de depósito temporário ou 
por conta de quem é apresentada essa 
declaração;

Suprimido

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o carácter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 44
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode tomar decisões que 
permitam que um ou mais Estados-

Suprimido
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Membros utilizem, em derrogação do 
disposto no n.º 1, outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além do processamento eletrónico.

Or. en

Justificação

O artigo 6.º, n.º 3, permite a derrogação ao princípio incondicional do intercâmbio 
eletrónico,  o que prejudica o princípio essencial da modernização da legislação aduaneira 
na Europa, representando também uma interpretação potencial que pode criar um vazio de 
certeza legal e previsibilidade.

Alteração 45
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode tomar decisões que 
permitam que um ou mais Estados-
Membros utilizem, em derrogação do 
disposto no n.º 1, outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além do processamento eletrónico.

3. A Comissão pode em casos devidamente 
justificados, tomar decisões que permitam 
que um ou mais Estados-Membros 
utilizem, em derrogação do disposto no n.º 
1, outros meios de intercâmbio e 
armazenamento de dados para além do 
processamento eletrónico. Essa 
derrogação não deve afetar o 
desenvolvimento, a manutenção e a 
utilização dos sistemas eletrónicos para o 
intercâmbio dos dados referidos no n.º 1.

Or. en

Justificação

É essencial que o Código Aduaneiro da União seja implementado e aplicado da mesma forma 
em todos os 27 Estados-Membros. Poderá, não obstante, haver casos excecionais em que 
sejam concedidas derrogações a um ou vários Estados-Membros.

Alteração 46
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
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Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode tomar decisões que 
permitam que um ou mais 
Estados-Membros utilizem, em derrogação 
do disposto no n.º 1, outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além do processamento eletrónico.

3. A Comissão pode, em casos 
devidamente fundamentados e durante 
um período de tempo limitado, tomar 
decisões que permitam que um ou mais 
Estados-Membros utilizem, em derrogação 
do disposto no n.º 1, outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além do processamento eletrónico.

Or. el

Justificação

A derrogação deve ser limitada no tempo e justificada por uma genuína necessidade.

Alteração 47
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 6 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode tomar decisões que 
permitam que um ou mais Estados-
Membros utilizem, em derrogação do 
disposto no n.º 1, outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além do processamento eletrónico.

3. A Comissão pode tomar decisões que 
permitam que um ou mais Estados-
Membros utilizem, em derrogação do 
disposto no n.º 1, outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além do processamento eletrónico. 
Não obstante, a Comissão deve incentivar 
os Estados-Membros que ainda não 
tiverem desenvolvido técnicas de 
processamento eletrónico de dados a fazê-
lo.

Or. en

Alteração 48
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
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Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Delegação de poderes

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem os critérios 
para a concessão da derrogação referida 
no artigo 6.º, n.º 3. 

Or. el

Justificação

Com base no objetivo de uma genuína união aduaneira, as isenções/derrogações devem ter 
caráter provisório, ser genuinamente necessárias/justificadas e sujeitas a critérios 
específicos. Os critérios para a concessão da derrogação referida no artigo 6.º, n.º 3, devem, 
por conseguinte, ser especificados por meio de atos delegados.

Alteração 49
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 15 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode autorizar os Estados-
Membros que o solicitarem a testar por um 
período de tempo limitado simplificações 
na aplicação da legislação aduaneira 
através de meios eletrónicos de 
processamento de dados.

2. A Comissão pode autorizar um ou mais
Estados-Membros que o solicitarem a 
testar por um período de tempo limitado 
novas simplificações na aplicação da 
legislação aduaneira. Os referidos testes 
devem ser disponibilizados a todos os 
Estados-Membros. Essas simplificações 
devem incluir elementos não essenciais do 
presente regulamento através de meios 
eletrónicos de processamento de dados 
relacionados com o seguinte:

(a) pedidos e autorizações relativos a um 
regime aduaneiro ou ao estatuto de 
operador económico autorizado;
(b) pedidos e decisões especiais
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concedidas nos termos do artigo 32.º;
(c) a gestão comum de riscos, a que se 
refere o artigo 39.º;
d) o modelo dos formulários e o conteúdo 
dos dados a registar;
(e) manutenção desses dados pelas 
autoridades aduaneiras dos Estados-
Membros;
(f) as regras de acesso a esses dados:
(i) por operadores económicos;

(ii) por outras autoridades competentes.
Uma vez expirado o prazo do teste, a 
Comissão deve proceder a uma avaliação 
para determinar os seus benefícios.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que os testes (piloto) de simplificações devem ser disponibilizados a todos 
os Estados-Membros que pretendam participar.

Alteração 50
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 15 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode autorizar os Estados-
Membros que o solicitarem a testar por um 
período de tempo limitado simplificações 
na aplicação da legislação aduaneira 
através de meios eletrónicos de 
processamento de dados.

2. A Comissão pode autorizar os Estados-
Membros que o solicitarem a testar 
modificações e simplificações na aplicação 
da legislação aduaneira. Os testes-piloto 
deste tipo, devem ser disponibilizados a 
todos os Estados-Membros, a seu pedido, 
e avaliados periodicamente. 

Or. en

Justificação

Poderia ser útil testar modificações e simplificações na supervisão aduaneira, análise de 
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riscos e controlos aduaneiros, podendo ser utilizadas as melhores técnicas disponíveis na 
altura, ou seja, não só via TI.

Alteração 51
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 15 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode autorizar os Estados-
Membros que o solicitarem a testar por um 
período de tempo limitado simplificações 
na aplicação da legislação aduaneira 
através de meios eletrónicos de 
processamento de dados.

2. A Comissão pode autorizar os Estados-
Membros que o solicitarem a testar por um 
período de tempo limitado simplificações 
na aplicação da legislação aduaneira. Tais 
testes-piloto devem ser disponibilizados a 
todos os Estados-Membros e avaliados 
periodicamente.

Or. en

Justificação

Importa clarificar que os testes (piloto) de simplificações devem ser disponibilizados a todos 
os Estados-Membros que pretendam participar;

Alteração 52
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 15 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode autorizar os Estados-
Membros que o solicitarem a testar por um 
período de tempo limitado simplificações 
na aplicação da legislação aduaneira 
através de meios eletrónicos de 
processamento de dados.

2. A Comissão pode autorizar os Estados-
Membros que o solicitarem a testar por um 
período de tempo limitado novas
simplificações na aplicação da legislação 
aduaneira através de meios eletrónicos de 
processamento de dados.

Or. en
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Justificação

A Comissão deve poder permitir que os Estados-Membros que já dispõem de técnicas de 
processamento eletrónico de dados a funcionar bem testem novas simplificações na aplicação 
da legislação aduaneira.

Alteração 53
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em certos casos, é possível derrogar a esta 
obrigação.

É possível derrogar a esta obrigação nos 
casos em que:
(a) o representante aduaneiro age em 
nome de pessoas que não pediram para se 
estabelecer no território aduaneiro da 
União, salvo disposto em contrário; ou
(b) houver acordos concluídos com países 
terceiros, nos termos dos quais pessoas 
estabelecidas nesses países possam agir 
como representantes aduaneiros.

Or. en

Justificação

Há certos casos em que o representante aduaneiro não precisa de estar estabelecido na UE.

Alteração 54
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O disposto no n.º 2 não impede os 
Estados-Membros de aplicarem as 
condições que tiverem definido no 
primeiro período do n.º 3 a representantes 
não estabelecidos no território aduaneiro 



PE498.017v01-00 12/119 AM\916428PT.doc

PT

da União. 

Or. en

Justificação

Há certos casos em que o representante aduaneiro não precisa de estar estabelecido na UE.

Alteração 55
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os casos em que se derroga da 
obrigação referida no artigo 18.º, n.º 2;

Suprimido

Or. en

Justificação

Em concordância com a alt. 7 da relatora.

Alteração 56
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

São, em princípio, permitidas as seguintes 
simplificações relativamente a um 
operador económico autorizado:
(a) isenção de declaração sumária de 
saída e de declaração sumária de entrada, 
mesmo no caso de proibições, quando a 
utilização geral é possível ou os produtos 
são bem conhecidos, 
(b) desalfandegamento local de 
importações sem notificação, mesmo no 
caso de proibições, quando a utilização de 
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uma autorização geral é possível, ou os 
produtos são bem conhecidos; utilização 
de uma declaração global para um 
período de duração fixa e não superior a 
um mês;
(c) procedimentos de desalfandegamento 
centralizado e autoavaliação.

Or. en

Justificação

Até agora, nem para os OEA estão previstas simplificações substanciais no CAU.  Controlos 
em menor número e menos intensivos não representam, por si sós, facilitações efetivas.   
Segundo o considerando (0), os operadores económicos de boa-fé devem beneficiar ao 
máximo das simplificações.  Consequentemente, devem ser implementadas simplificações 
concretas diretamente através do artigo 21.º do CAU.

Alteração 57
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O titular de um estatuto de operador 
económico autorizado, tal como referido 
no n.º 2, beneficia de vantagens ligadas 
ao tipo de certificado obtido, conforme 
descritas no n.º 2, alíneas a) e b).

Or. fr

Justificação

É necessário indicar mais explicitamente no texto do Código Aduaneiro da União que os 
operadores económicos autorizados devem beneficiar de vantagens.

Alteração 58
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
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Artigo 21 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os pedidos apresentados pelos 
operadores económicos autorizados são 
tratados prioritariamente.

Or. fr

Justificação

O reconhecimento da prioridade de tratamento a conceder aos operadores económicos 
autorizados deve ser claramente referido no Código Aduaneiro.

Alteração 59
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.°-A
Os operadores económicos que sejam 
reconhecidos como operadores 
económicos autorizados podem beneficiar 
de simplificações processuais, a pedido e 
na sequência de apresentação dos 
números de registo e de identificação dos 
operadores económicos (números EORI):
1. Isenção do operador autorizado da 
obrigação de apresentar uma notificação 
de saída, incluindo no caso de proibições 
ou restrições, se for possível utilizar uma 
autorização geral ou se os produtos forem 
do conhecimento da autoridade 
aduaneira;
2. Isenção do operador autorizado da 
obrigação de apresentar uma notificação 
de saída, incluindo no caso de proibições 
ou restrições, se for possível utilizar uma 
autorização geral ou se os produtos forem 
do conhecimento da autoridade 
aduaneira;
3. A possibilidade de apresentar uma 
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declaração aduaneira sem uma 
declaração formal;
4. Reconhecimento de uma declaração 
num documento de acompanhamento 
como sendo suficiente para uma 
declaração aduaneira;
5. Desalfandegamento para as 
importações sem notificação, incluindo no 
caso de proibições ou restrições, se for 
possível utilizar uma autorização geral ou 
se os produtos forem do conhecimento da 
autoridade aduaneira; A autorização será 
concedida, desde que apresentada uma 
notificação global para um período 
específico.

Or. de

Justificação

A proposta relativa a um Código Aduaneiro da União não contém regras vinculativas no 
domínio das simplificações processuais, que viabilizem reais concessões para as empresas 
que tenham concluído com êxito o complexo procedimento de certificação como OEA.  Esta 
situação compromete a aceitação da certificação OEA por parte dos operadores económicos. 
As regras aplicáveis à simplificação dos procedimentos aduaneiros no mercado mundial 
revestem grande importância económica para a competitividade das empresas. 

Alteração 60
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 23 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem:

(Não se aplica à língua portuguesa)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à língua portuguesa)
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Alteração 61
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As regras para a  concessão do estatuto 
de operador económico autorizado referido 
no artigo 22.º;

(a) Os casos em que deve ser efetuada 
uma revisão do estatuto de operador 
económico autorizado;

Or. de

Justificação

Cf. alteração 1 – Artigo 21.°-A (novo)

Alteração 62
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As regras para a concessão do estatuto 
de operador económico 
autorizado referido no artigo 22.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os critérios para a concessão do estatuto de OEA estão suficientemente descritos no AB, 
segundo as modificações propostas pela relatora.

Alteração 63
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
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Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os casos em que é dispensado o 
requisito de o declarante estar 
estabelecido no território aduaneiro da 
União, em conformidade com o disposto 
no artigo 21.º, n.º 1;

(b) A identificação da autoridade 
aduaneira competente para conceder o 
estatuto e as autorizações em causa;

Or. de

Justificação

Cf. alteração 1 – Artigo 21.º-A (novo)

Alteração 64
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os casos de derrogação da obrigação 
de um operador económico autorizado 
estar estabelecido no território aduaneiro 
da União, em conformidade com o artigo 
21.º, n.º 1, segundo parágrafo; 

Suprimido

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alt. 8 da relatora.

Alteração 65
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 23 - alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A consulta e informação das demais 
autoridades aduaneiras;
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Or. de

Justificação

Ver alteração 1 – Artigo 21.º-A (novo).

Alteração 66
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea b-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) As condições de suspensão e 
revogação do estatuto de operador 
económico aprovado;

Or. de

Justificação

Cf. alteração 1 – Artigo 21.°-A (novo)

Alteração 67
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 23 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) As condições de derrogação do 
requisito de estabelecimento no território 
aduaneiro da UE para certas categorias 
de operador económico autorizado;

Or. de

Justificação

Ver alteração 1 – Artigo 21.º-A (novo).
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Alteração 68
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso os pedidos sejam apresentados por 
operadores que tenham o estatuto de 
operadores económicos autorizados em 
matéria de simplificação de formalidades 
aduaneiras, os critérios comuns não são 
examinados uma segunda vez pelas 
autoridades aduaneiras. Relativamente a 
todos esses pedidos, apenas são 
examinados os critérios específicos 
ligados ao pedido de autorização 
apresentado pelo operador económico.

Or. fr

Justificação

A alteração visa valorizar o estatuto do operador económico autorizado através da 
simplificação dos pedidos de autorização e da inspeção dos procedimentos para os 
operadores económicos autorizados e da aceleração dos prazos de tratamento. O referido 
estatuto deve constituir a referência para o conjunto das autorizações aduaneiras.

Alteração 69
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, se não lhes for possível 
observar o referido prazo, as autoridades 
aduaneiras comunicam esse facto ao 
requerente antes do termo do prazo, 
indicando os motivos, bem como o novo 
prazo que consideram necessário para 
tomarem uma decisão.

O prazo-limite para tomar uma decisão, 
como previsto na legislação aduaneira, 
conta a partir da data de aceitação do 
pedido.

Se não lhes for possível observar o prazo-
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limite para tomar uma decisão como 
previsto na legislação aduaneira, as 
autoridades aduaneiras comunicam esse 
facto ao requerente antes do termo desse
prazo, indicando os motivos, bem como o 
novo prazo que consideram necessário para 
tomarem uma decisão. Esse prazo 
adicional não pode exceder 30 dias.
Sem prejuízo do terceiro parágrafo, a 
autoridade aduaneira que toma a decisão 
pode prolongar o prazo para tomar essa 
decisão [como previsto na legislação 
aduaneira], a pedido do requerente, a fim 
de este efetuar a adaptações destinadas a 
assegurar o cumprimento das condições e 
critérios.  Essas adaptações e o novo 
prazo necessário para as efetuar será 
comunicado à autoridade aduaneira 
competente para tomar a decisão, a qual 
decidirá sobre o prolongamento.

Or. en

Justificação

A fim de estabelecer o importante artigo relativo aos prazos para a tomada de decisões no 
próprio CAU e de assegurar a coerência legal da legislação aduaneira sem repartir a 
legislação por diferentes atos, as disposições relativas a prazos para a tomada de decisões 
são estabelecidas no presente artigo. O artigo 24.º, n.º 2, do CAU e o artigo 124.º-2-08 das 
DECAM (Disposições de Aplicação do Código Aduaneiro Modernizado) são combinados por 
essas razões.

Alteração 70
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em certos casos, o primeiro parágrafo não 
é aplicável.

Contudo, o disposto no primeiro parágrafo 
não se aplica nas seguintes situações:

(a) quando o pedido de decisão, incluindo 
a indicação do número de registo e 
identificação dos operadores económicos 
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(número EORI), não puder ser aceite;
(b) quando disser respeito a uma decisão 
referida no artigo 32.º, n.º 1;
(c) em caso de recusa do benefício de um 
contingente pontual em que um volume 
específico deste último seja atingido, nos 
termos do artigo 49.º, n.º 4, primeiro 
parágrafo;
(d) quando a natureza ou nível de ameaça 
para a proteção e segurança da União  e 
dos seus residentes, para a saúde 
humana, dos animais ou das plantas, para 
o ambiente ou para os consumidores 
assim o exija;
(e) quando uma decisão se destinar a 
assegurar a execução de uma outra 
decisão a que o presente número tiver sido 
aplicado, sem prejuízo da legislação do 
Estado-Membro em causa;
(f) no caso de ser realizada uma análise 
de risco com base na declaração sumária 
de entrada ou da declaração aduaneira 
que a substitui;
(g) caso prejudique investigações
iniciadas para efeitos de luta contra a 
fraude;
(h) no caso de decisões da Comissão sobre 
se o reembolso ou remissão é justificado.

Or. en

Justificação

As exceções ao direito de ser ouvido, constantes no artigo 124.º-1-03 das DECAM passam 
para o CAU. As referências a artigos do CAU e das DECAM foram atualizadas quando 
possível. O n.º 4, alínea (h) remete para o artigo 333.º-26(2) das DECAM.

Alteração 71
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
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Artigo 24 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O titular da decisão tem de cumprir as 
obrigações decorrentes desta última.

Or. en

Justificação

Uma vez que o artigo 124.º-2-11 das DECAM contém elementos essenciais, nomeadamente 
obrigações do titular da decisão, convém incluir essas disposições no CAU.

Alteração 72
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 24 - n.º 5 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

O titular da decisão deve informar o mais 
rapidamente possível a autoridade 
aduaneira que a tomou sobre qualquer 
fator que a partir daí ocorra e seja 
suscetível de influenciar a sua 
prossecução ou conteúdo. 

Or. en

Justificação

Uma vez que o artigo 124.º-2-11 das DECAM contém elementos essenciais, nomeadamente 
obrigações do titular da decisão, convém incluir essas disposições no CAU.

Alteração 73
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
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Artigo 24 - nº 8

Texto da Comissão Alteração

8. Em certos casos, as autoridades 
aduaneiras devem:

8. As autoridades aduaneiras devem 
controlar a observância das obrigações 
decorrentes da decisão e reavaliar ou 
suspender está última nos casos 
especificados pela legislação aduaneira. 

(a) Controlar o cumprimento da decisão;
(b) Reexaminar a decisão;
(c) Suspender uma decisão se não for 
caso de a anular, revogar ou alterar.

Or. en

Justificação

É suprimida a expressão "em certos casos".

Alteração 74
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 24 - nº 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão pode tomar decisões, para 
além das que são referidas no artigo 32.º, 
n.º 8, que obriguem os Estados-Membros 
a tomar, suspender, anular, alterar ou 
revogar uma decisão a que se refere o 
artigo 24.º para garantir a aplicação 
uniforme da legislação aduaneira.

Suprimido

Or. en

Alteração 75
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
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Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem:

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem as regras 
aplicáveis ao controlo, reexame e 
suspensão das decisões, nos termos do 
artigo 24.º, n.º 8.

(a) As regras aplicáveis ao procedimento 
para tomada das decisões a que se refere 
o artigo 24.º;
(b) Os casos em que não é dada 
oportunidade ao requerente para 
apresentar os seus pontos de vista, nos 
termos do artigo 24.º, n.º 4, primeiro 
parágrafo;
(c) As regras aplicáveis ao controlo, 
reexame e suspensão das decisões, nos 
termos do artigo 24.º, n.º 8.

Or. de

Justificação

O direito a ser ouvido é um princípio constitucional fundamental. As regras que o afetem –
nomeadamente a restrições a este direito – apenas devem ser estabelecidas por via 
legislativa.

Alteração 76
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.°s 1-8

Texto da Comissão Alteração

(1) As autoridades aduaneiras tomam
decisões, mediante pedido, relativamente a 
informações pautais vinculativas (decisões 
IPV) ou decisões relativas a informações 
vinculativas em matéria de origem 
(decisões IVO).

(1) As autoridades aduaneiras tomam
decisões, mediante pedido, relativamente a 
informações pautais vinculativas (decisões 
IPV), decisões relativas a informações 
vinculativas em matéria de origem 
(decisões IVO) e decisões relativas a 
informações vinculativas em matéria de 
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valor aduaneiro das mercadorias 
(decisões ‘IVVA’).

Esses pedidos não devem ser deferidos  em 
qualquer das seguintes circunstâncias:

Esses pedidos não devem ser deferidos  em 
qualquer das seguintes circunstâncias:

(a): Se forem apresentados, ou já tiverem 
sido apresentados, na mesma ou noutra 
estância aduaneira, pelo titular de uma 
decisão relativa às mesmas mercadorias, ou 
em seu nome e, no caso das decisões IVO, 
nas mesmas circunstâncias determinantes 
para a aquisição da origem;

a) Se forem apresentados, ou já tiverem 
sido apresentados, na mesma ou noutra 
estância aduaneira, pelo titular de uma 
decisão relativa às mesmas mercadorias, ou 
em seu nome e, no caso das decisões IVO, 
nas mesmas circunstâncias determinantes 
para a aquisição da origem;

(b) Se não corresponderem a uma intenção 
de utilização efetiva da decisão IPV ou
IVO ou a uma intenção de utilização 
efetiva de um regime aduaneiro.

(b) Se não corresponderem a uma intenção 
de utilização efetiva da decisão IPV, IVO 
ou ‘IVVA’ ou a uma intenção de utilização 
efetiva de um regime aduaneiro.

(2) As decisões IPV ou as decisões IVO 
são vinculativas somente no que respeita à 
classificação pautal ou à determinação da 
origem das mercadorias.

(2) As decisões IPV ou as decisões IVO 
são vinculativas somente no que respeita à 
classificação pautal ou à determinação da 
origem ou valor aduaneiro das 
mercadorias. 

Essas decisões vinculam as autoridades 
aduaneiras perante o titular da decisão 
apenas em relação às mercadorias cujas 
formalidades aduaneiras sejam cumpridas 
após a data em que a decisão produz 
efeitos.

Essas decisões vinculam as autoridades 
aduaneiras perante o titular da decisão 
apenas em relação às mercadorias cujas 
formalidades aduaneiras sejam cumpridas 
após a data em que a decisão produz 
efeitos.

As decisões vinculam o titular da decisão 
perante as autoridades aduaneiras apenas 
com efeitos a partir da data em que aquele 
recebe ou se considera que tenha recebido 
a notificação da decisão.

As decisões vinculam o titular da decisão 
perante as autoridades aduaneiras apenas 
com efeitos a partir da data em que aquele 
recebe ou se considera que tenha recebido 
a notificação da decisão.

(3) As decisões IPV e as decisões IVO são 
válidas por três anos a contar da data em 
que a decisão produz efeitos.

(3) As decisões IPV, as decisões IVO ou as 
decisões ‘IVVA’ são válidas por três anos a 
contar da data em que a decisão produz 
efeitos.

Em certos casos, uma decisão IPV ou IVO 
deixa de ser válida antes do termo de tal 
período.

Em certos casos, uma decisão IPV, IVO ou 
‘IVVA’ deixa de ser válida antes do termo 
de tal período.

Quando assim acontece, uma decisão IPV 
ou IVO ainda pode ser utilizada 
relativamente a contratos vinculativos 
baseados nessa decisão e celebrados antes 
do termo da sua validade.

Quando assim acontece, uma decisão IPV,
IVO ou uma decisão ‘IVVA’ ainda pode 
ser utilizada relativamente a contratos 
vinculativos baseados nessa decisão e 
celebrados antes do termo da sua validade.
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(4) Tendo em vista a aplicação de uma 
decisão IPV ou de uma decisão IVO no 
contexto de um determinado regime 
aduaneiro, o titular da decisão deve estar 
em condições de provar que:

(4) Tendo em vista a aplicação de uma 
decisão IPV, de uma decisão IVO ou de 
uma decisão ‘IVVA’ no contexto de um 
determinado regime aduaneiro, o titular da 
decisão deve estar em condições de provar 
que:

(a) No caso de uma decisão IPV, as 
mercadorias declaradas correspondem em 
todos os aspetos às descritas na decisão;

a) No caso de uma decisão IPV, as 
mercadorias declaradas correspondem em 
todos os aspetos às descritas na decisão;

(b) No caso de uma decisão IVO, as 
mercadorias em questão e as circunstâncias 
determinantes para a aquisição da origem 
correspondem em todos os aspetos às 
mercadorias e às circunstâncias descritas 
na decisão.

(b) No caso de uma decisão IVO, as 
mercadorias em questão e as circunstâncias 
determinantes para a aquisição da origem 
correspondem em todos os aspetos às 
mercadorias e às circunstâncias descritas 
na decisão.

c) No caso de uma decisão ‘IVVA’, as 
mercadorias em questão e as 
circunstâncias determinantes para a 
comunicação do valor aduaneiro 
correspondem em todos os aspetos às 
mercadorias e às circunstâncias descritas 
na decisão.

(5) Em derrogação do artigo 24.º, n.º 6, e 
do artigo 28.º, as decisões IPV e as 
decisões IVO devem ser anuladas se 
tiverem sido tomadas com informações 
inexatas ou incompletas fornecidas pelo 
requerente.

(5) Em derrogação do artigo 24.º, n.º 6, e 
do artigo 28.º, as decisões IPV, as decisões 
IVO e as decisões ‘IVVA’ devem ser 
anuladas se tiverem sido tomadas com 
informações inexatas ou incompletas 
fornecidas pelo requerente.

(6) As decisões IPV e as decisões IVO 
devem ser revogadas nos termos do artigo 
24.º, n.º 6, e do artigo 29.º.

(6) As decisões IPV, as decisões IVO e as 
decisões ‘IVVA’ devem ser revogadas nos 
termos do artigo 24.º, n.º 6, e do artigo 
29.º.

As referidas decisões não podem ser 
alteradas.

As referidas decisões não podem ser 
alteradas.

(7) A Comissão pode notificar os Estados-
Membros do seguinte:

(7) A Comissão pode notificar os Estados-
Membros do seguinte:

(a): Suspensão da tomada de decisões IPV 
e IVO para mercadorias relativamente às 
quais não está garantida a uniformidade da 
classificação pautal ou da determinação de 
origem;

a) Suspensão da tomada de decisões IPV,
IVO e ‘IVVA’ para mercadorias 
relativamente às quais não estão 
garantidas a uniformidade da classificação 
pautal, da determinação de origem ou das 
condições para o valor aduaneiro 
comunicado;

(b) Retirada da suspensão referida na b) Retirada da suspensão referida na alínea 
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alínea a). a).
(8) A Comissão pode tomar decisões que 
exijam que os Estados-Membros revoguem 
decisões IPV ou IVO, a fim de garantir a 
uniformidade na classificação pautal ou na 
determinação da origem das mercadorias.

(8) A Comissão pode tomar decisões que 
exijam que um ou mais Estados-Membros 
revoguem decisões IPV, IVO ou ‘IVVA’, a 
fim de garantir a uniformidade na 
classificação pautal ou na determinação da 
origem das mercadorias.

Or. de

Justificação

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert  
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Alteração 77
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 33 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os casos em que decisão IPV ou uma 
decisão IVO deixa de ser válida, nos 
termos do artigo 32.º, n.º 3, segundo 
parágrafo;

(a) Os casos em que decisão IPV, uma 
decisão IVO ou uma decisão ‘IVVA’ deixa 
de ser válida, nos termos do artigo 32.º, n.º 
3, segundo parágrafo;

Or. de

Justificação

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
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Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Alteração 78
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 33 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As regras para a utilização de uma 
decisão IPV ou uma decisão IVO depois 
que esta deixa de ser válida, nos termos do 
artigo 32.º, n.º 3, segundo parágrafo;

(b) As regras para a utilização de uma 
decisão IPV, uma decisão IVO ou uma 
decisão ‘IVVA’ depois que esta deixa de 
ser válida, nos termos do artigo 32.º, n.º 3, 
segundo parágrafo;

Or. de

Justificação

Die Ermittlung des Zollwertes führt zu unterschiedlichen Auffassungen, welche Gebühren in 
den Zollwert einfließen müssen. Selbst in einzelnen Mitgliedsstaaten gibt es bei den 
Zollbehörden unterschiedliche Sichtweisen, welche Kosten und Gebühren in den Zollwert 
gehören. In Kapitel 3 „Zollwert der Waren“ sind dem Zollwert die Artikel 61-64 gewidmet.
Die Bestimmungen hier sind bereits sehr speziell. Es gab auch Fälle, dass 
Wirtschaftsbeteiligte, die in mehreren Mitgliedsstaaten tätig sind, unterschiedlichen 
Entscheidungen der jeweiligen Zollverwaltung ausgesetzt waren. Dies führte zu aufwendigen 
und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zur Klärung, welche Kosten in den Zollwert 
einzubeziehen sind. Eine verbindliche Zollwertauskunft führt zu einer einheitlichen 
Berechungspraxis in allen Mitgliedsstaaten und gibt Rechtssicherheit für Verwaltung und 
Wirtschaftsbeteiligte. Dies Voraussetzungen, unter denen eine Zollwertauskunft beantragt 
werden kann, sollten durch die Kommission eng definiert werden.

Alteração 79
Olle Schmidt
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Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
Delegação de poderes

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem o local 
onde devem ser cumpridas as 
formalidades e efetuados os controlos à 
bagagem de mão e de porão, em 
conformidade com o artigo 42.º.

Or. en

Justificação

O local de controlo da bagagem não complementa o regulamento de base, sendo antes uma 
questão de implementação.  É necessário que haja condições uniformes para o local de 
controlo. O artigo 43.º deve ser suprimido e o artigo 44.º deve ser alargado a competências 
de execução também quanto ao local de controlo da bagagem.

Alteração 80
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve adotar, através de atos
de execução, medidas que especifiquem o 
local onde as formalidades e os controlos 
da bagagem de mão e de porão devem 
ocorrer, nos termos do artigo 42.º.

Or. en

Justificação

O local de controlo da bagagem não complementa o regulamento de base, sendo antes uma 
questão de implementação.  É necessário que haja condições uniformes para o local de 
controlo. O artigo 43.º deve ser suprimido e o artigo 44.º deve ser alargado a competências 
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de execução também quanto ao local de controlo da bagagem.

Alteração 81
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As mercadorias em cuja produção 
intervieram mais do que um país ou 
território são consideradas originárias do 
país ou território onde se realizou a última 
transformação substancial.

2. Uma mercadoria em cuja produção 
intervieram dois ou mais países é originária 
do país onde se realizou a última 
transformação ou operação de 
complemento de fabrico substancial, 
economicamente justificada, efetuada 
numa empresa equipada para esse efeito e 
que resulta na obtenção de um produto 
novo ou represente uma fase importante 
do fabrico.

Or. de

Justificação

A base para decidir da origem específica das mercadorias foi, durante décadas, a última 
transformação ou operação de complemento de fabrico substancial’ de um produto num 
determinado país. Os critérios para esta decisão são, ou uma alteração a posição pautal, ou 
o valor acrescentado. Esta abordagem sempre foi coroada de êxito em matéria aduaneira e é 
de fácil aplicação prática. Deve, por conseguinte, ser mantida.

Alteração 82
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 53 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. As mercadorias em cuja produção 
intervieram mais do que um país são 
consideradas originárias do país onde se 
realizou a última transformação 
substancial.

2. Uma mercadoria em cuja produção 
intervieram dois ou mais países é originária 
do país onde se realizou a última 
transformação ou operação de 
complemento de fabrico substancial, 
economicamente justificada, efetuada
numa empresa equipada para esse efeito e 
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que resulta na obtenção de um produto 
novo ou represente uma fase importante 
do fabrico.

Or. en

Justificação

O artigo 9.º, n.º 2, alínea c), ponto iii), primeiro travessão, do Acordo da OMC relativo às 
regras de origem ainda não entrou em vigor.  Consequentemente não pode ser aplicado 
atualmente. O CAU proposto não contém diretrizes suficientes para a origem não 
preferencial, um domínio próprio da regulamentação na legislação aduaneira. Tendo em 
conta o seu impacto fiscal e económico significativo, este aspeto deve ser regulamentado.

Alteração 83
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 53 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. As mercadorias em cuja produção 
intervieram mais do que um país ou 
território são consideradas originárias do 
país ou território onde se realizou a última 
transformação substancial.

2. As mercadorias em cuja produção 
intervieram mais do que um país ou 
território são consideradas originárias do 
país ou território onde se realizou a última 
transformação substancial. A última 
transformação substancial deve ser 
definida com base no critério de alteração 
da classificação pautal, a expressão da 
transformação substancial, com base 
numa percentagem ad valorem ou numa 
operação de fabrico ou tratamento.

Or. en

Justificação

Na sua Resolução de 1.12.2011, o Parlamento Europeu defendeu o ponto de vista de que os 
critérios de origem vigentes, nomeadamente o critério da última transformação substancial, 
não devem ser alterados. A aplicação e implementação de instrumentos de política comercial 
da União podem ser facilitadas mediante critérios de origem específicos. Para o efeito, é 
suficiente conferir à Comissão, no âmbito do artigo 55.º, um mandato limitado para 
regulamentar estes casos.
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Alteração 84
Sergio Gaetano Cofferati, Gianluca Susta

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do 
presente artigo, a Comissão tem poderes 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 55.º, a fim de identificar os setores 
de mercadorias em que as designações de 
origem se referem ao local em que a 
maioria das operações de fabrico teve 
lugar.

Or. it

Justificação

Alteração 85
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, no que diz respeito:

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, no que diz respeito a 
complementar os requisitos da prova de 
origem referidos no artigo 54.º.

Or. en

Justificação

As regras de origem não preferencial são de grande importância, tanto em matéria 
aduaneira, como de política comercial e económica.  Portanto, o CAU deve fornecer 
diretrizes claras sob forma de regras para a forma de definir a origem, permitindo a 
obtenção de resultados adequados e um tratamento fácil.  Devem ser atribuídas competências 
apenas para a prova de origem.
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Alteração 86
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 55 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem: 

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º:

Or. en

Justificação

É, assim, conferido à Comissão um mandato para regulamentar de forma vinculativa o 
conceito jurídico vago de ”última transformação substancial”, através de um ato delegado, 
mas apenas nos casos em que incertezas na interpretação do conceito possam afetar os 
interesses da União, nomeadamente no contexto da aplicação de instrumentos de política 
comercial de proteção da União e nos demais casos litigiosos.

Alteração 87
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 55 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As regras por força das quais se 
considera que as mercadorias foram 
inteiramente obtidas num mesmo país ou 
território ou foram objeto da última 
transformação substancial num dado país 
ou território, em conformidade com o 
artigo 53.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras de origem não preferencial são de grande importância, tanto em matéria 
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aduaneira, como de política comercial e económica.  Portanto, o CAU deve fornecer 
diretrizes claras sob forma de regras para a forma de definir a origem, permitindo a 
obtenção de resultados adequados e um tratamento fácil.  Devem ser atribuídas competências 
apenas para a prova de origem.

Alteração 88
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 55 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As regras por força das quais se 
considera que as mercadorias foram 
inteiramente obtidas num mesmo país ou 
território ou foram objeto da última 
transformação substancial num dado país 
ou território, em conformidade com o 
artigo 53.º;

Suprimido

Or. de

Justificação

A base para decidir da origem específica das mercadorias foi, durante décadas, a última 
transformação ou operação de complemento de fabrico substancial’ de um produto num 
determinado país. Os critérios para esta decisão são, ou uma alteração a posição pautal, ou 
o valor acrescentado. Esta abordagem sempre foi coroada de êxito em matéria aduaneira e é 
de fácil aplicação prática. Deve, por conseguinte, ser mantida.

Alteração 89
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta de regulamento
Artigo 55 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As regras por força das quais se 
considera que as mercadorias foram 
inteiramente obtidas num mesmo país ou 
território ou foram objeto da última 
transformação substancial num dado país 
ou território, em conformidade com o
artigo 53.º;

(a) As regras por força das quais se 
considera que as mercadorias foram 
inteiramente obtidas num mesmo país ou 
território, a fim de determinar 
obrigatoriamente a origem de uma 
mercadoria nos casos em que as partes 
interessadas não possam determinar 
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consensualmente a origem da mercadoria 
nos termos do artigo 53.º. Estes atos 
delegados são aplicáveis exclusivamente 
em caso de litígio e não podem ser 
contrários aos princípios referidos no
artigo 53.º;

Or. en

Justificação

É, assim, conferido à Comissão um mandato para regulamentar de forma vinculativa o 
conceito jurídico vago de ”última transformação substancial”, através de um ato delegado, 
mas apenas nos casos em que incertezas na interpretação do conceito possam afetar os 
interesses da União, nomeadamente no contexto da aplicação de instrumentos de política 
comercial de proteção da União e nos demais casos litigiosos.

Alteração 90
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 55 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às exigências relativas à prova de 
origem a que faz referência o artigo 54.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras de origem não preferencial são de grande importância, tanto em matéria 
aduaneira, como de política comercial e económica.  Portanto, o CAU deve fornecer 
diretrizes claras sob forma de regras para a forma de definir a origem, permitindo a 
obtenção de resultados adequados e um tratamento fácil.  Devem ser atribuídas competências 
apenas para a prova de origem.

Alteração 91
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary

Proposta de regulamento
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Artigo 55 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às exigências relativas à prova de 
origem a que faz referência o artigo 54.º.

(b) À especificação das exigências 
relativas à prova de origem a que faz 
referência o artigo 54.º.

Or. en

Justificação

É, assim, conferido à Comissão um mandato para regulamentar de forma vinculativa o 
conceito jurídico vago de ”última transformação substancial”, através de um ato delegado, 
mas apenas nos casos em que incertezas na interpretação do conceito possam afetar os 
interesses da União, nomeadamente no contexto da aplicação de instrumentos de política 
comercial de proteção da União e nos demais casos litigiosos.

Alteração 92
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A base principal do valor aduaneiro das 
mercadorias é o valor transacional, ou seja, 
o preço efetivamente pago ou a pagar pelas 
mercadorias quando são vendidas para 
exportação com destino ao território 
aduaneiro da União, ajustado, se 
necessário.

1. A base principal do valor aduaneiro das 
mercadorias é o valor transacional, ou seja, 
o preço efetivamente pago ou a pagar pelas 
mercadorias quando são vendidas para 
exportação com destino ao território 
aduaneiro da União, ajustado, se 
necessário, nos termos do n.º 4.

Or. en

Justificação

Inclusão do artigo 32.º do Código Aduaneiro Comunitário (Regulamento (CEE) n.º 2913/92) 
que é atualmente aplicável e assegura, entre outros, que as royalties e direitos de licença 
pagos pelo comprador das mercadorias importadas por licenciantes de países terceiros 
apenas podem ser incluídos no valor aduaneiro se constituirem uma condição para a venda, 
em conformidade com o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC (artigo 8.º) e a prática 
internacional. 
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Alteração 93
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62 - n.º 3 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não reverta direta ou indiretamente 
para o vendedor nenhuma parte do produto 
de qualquer revenda, cessão ou utilização 
posterior das mercadorias pelo comprador, 
salvo se puder ser efetuado um ajustamento 
apropriado;

(c) Não reverta direta ou indiretamente
para o vendedor nenhuma parte do produto 
de qualquer revenda, cessão ou utilização 
posterior das mercadorias pelo comprador, 
salvo se um ajustamento apropriado puder 
ser efetuado nos termos do artigo 4.°;

Or. en

Justificação

Inclusão do artigo 32.º do Código Aduaneiro Comunitário (Regulamento (CEE) n.º 2913/92) 
que é atualmente aplicável e assegura, entre outros, que as royalties e direitos de licença 
pagos pelo comprador das mercadorias importadas por licenciantes de países terceiros 
apenas podem ser incluídos no valor aduaneiro se constituirem uma condição para a venda, 
em conformidade com o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC (artigo 8.º) e a prática 
internacional.

Alteração 94
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Devem ser aplicadas regras especiais 
para determinar o valor aduaneiro das 
mercadorias com base no valor 
transacional.

4. Para determinar o valor da transação 
nos termos dos n.ºs 1 e 2, adiciona-se ao 
preço efetivamente pago ou a pagar pelas 
mercadorias importadas:
(a) Os elementos seguintes, na medida em 
que forem suportados pelo comprador 
mas não tenham sido incluídos no preço 
efetivamente pago ou a pagar pelas 
mercadorias:
(i) comissões e despesas de corretagem, 
com exceção das comissões de compra,
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(ii) custo dos recipientes que, para fins 
aduaneiros, se considera que fazerem um 
todo com a mercadoria,
(iii) custo da embalagem, compreendendo 
a mão-de-obra e materiais;
(iv) conceção, desenvolvimento, arte, 
design e planos e esboços realizados fora 
da União e necessários para a produção 
das mercadorias importadas;
(b) Royalties e direitos de licença relativos 
às mercadorias a avaliar, que o 
comprador é obrigado a pagar, direta ou 
indiretamente, como condição de venda 
das mercadorias a avaliar, na medida em 
que esses royalties e direitos de licença 
não tenham sido incluídos no preço 
efetivamente pago ou a pagar;
(c) O valor de qualquer parte do produto 
de qualquer revenda, cessão ou utilização 
posterior das mercadorias importadas que 
reverta direta ou indiretamente para o 
vendedor;
(d) As despesas de transporte e de seguro 
de mercadoria importadas e
(e) As despesas de carga e de manutenção 
conexas com o transporte das 
mercadorias importadas até ao local de 
entrada das mercadorias no território 
aduaneiro da União.

Or. en

Justificação

Inclusão do artigo 32.º do Código Aduaneiro Comunitário (Regulamento (CEE) n.º 2913/92) 
que é atualmente aplicável e assegura, entre outros, que as royalties e direitos de licença 
pagos pelo comprador das mercadorias importadas por licenciantes de países terceiros 
apenas podem ser incluídos no valor aduaneiro se constituírem uma condição para a venda, 
em conformidade com o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC (artigo 8.º) e a prática 
internacional.  

Alteração 95
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 62 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Devem ser aplicadas regras especiais 
para determinar o valor aduaneiro das 
mercadorias com base no valor 
transacional.

4. O valor aduaneiro é determinado 
segundo o método do valor de transação 
se as mercadorias tiverem sido sujeitas a 
venda para exportação para o território 
aduaneiro da União na altura da 
aceitação da declaração aduaneira de 
desbloqueio para livre circulação.

Or. en

Justificação

Dado tratar-se de um elemento essencial da legislação aduaneira, importa transpor o artigo 
230.º-02(1) das DECAM para o próprio CAU.  Esta disposição é articulada com o artigo 
147.º do CAC. Muitos operadores económicos e Estados-Membros são a favor da 
manutenção da chamada regra da primeira venda para a determinação do valor aduaneiro 
das mercadorias.

Alteração 96
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Devem ser aplicadas regras especiais 
para determinar o valor aduaneiro das 
mercadorias com base no valor 
transacional.

4. Para efeitos da determinação do valor 
aduaneiro em conformidade com o artigo 
62.° do Código, o facto de as mercadorias 
objeto de uma venda serem declaradas 
para introdução em livre prática deve ser 
considerado como indicação adequada de 
que foram vendidas para exportação com 
destino ao território aduaneiro da 
Comunidade. Tal aplica-se às vendas 
sucessivas antes da avaliação tendo em 
conta a última venda que conduziu à 
introdução das mercadorias no território 
aduaneiro da UE ou se uma venda teve 
lugar no território aduaneiro a UE antes 
de as mercadorias serem introduzidas em 
livre prática. Aquando do registo de um 
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preço que precedeu a última venda 
conducente à introdução das mercadorias 
em livre prática no território aduaneiro da 
UE, deve ser fornecida prova às 
autoridades de que a venda foi 
completada exclusivamente para o 
referido território.

Or. de

Justificação

O valor aduaneiro é importante para a vertente “custos”, tendo em conta uma eventual nova 
transformação ou transformação no interior da UE. Atendendo a que o valor aduaneiro tem 
um impacto imediato na submissão a fazer, é também diretamente relevante para o 
orçamento da UE. Estes aspetos devem, por conseguinte, ser regulamentados pelas 
instituições legisladoras no próprio Código Aduaneiro da União. Subsistem dúvidas quanto à 
compatibilidade da proposta da Comissão com o Código de Determinação do Valor 
Aduaneiro do GATT.

Alteração 97
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 62 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Devem ser aplicadas regras especiais 
para determinar o valor aduaneiro das 
mercadorias com base no valor 
transacional.

4. Quando for declarado um preço 
relativo a uma venda que preceda a 
última venda com base na qual as 
mercadorias foram introduzidas no 
território aduaneiro da União, deve ser 
apresentada às autoridades aduaneiras 
prova bastante de que essa venda foi 
realizada tendo em vista a exportação com 
destino ao referido território. Esse preço 
deve ser tido como base para o cálculo do 
valor aduaneiro. Além disso, devem ser 
aplicadas regras especiais para determinar 
o valor aduaneiro das mercadorias com 
base no valor transacional.

Or. en
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Justificação

O valor aduaneiro constitui um elemento essencial para determinar a dívida aduaneira ou 
um aspeto de segurança.  Tem um impacto direto sobre os direitos a cobrar e, portanto, 
também sobre o orçamento da União.  Este facto demonstra, por si só, que as regras relativas 
ao valor aduaneiro constituem aspetos essenciais do CAU. Nomeadamente, suprimir a "regra 
da primeira venda" (possibilidade de utilizar o preço da primeira venda numa cadeia de 
abastecimento global) teria um grande impacto negativo sobre a economia da UE.  É 
necessário assegurar que esta vantagem permaneça disponível no futuro.

Alteração 98
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Qualquer elemento que for 
acrescentado, por aplicação das 
disposições do presente artigo, ao preço 
efetivamente pago ou a pagar basear-se-á 
exclusivamente em dados objetivos e 
quantificáveis.

Or. en

Justificação

Inclusão do artigo 32.º do Código Aduaneiro Comunitário (Regulamento (CEE) n.º 2913/92) 
que é atualmente aplicável e assegura, entre outros, que as royalties e direitos de licença 
pagos pelo comprador das mercadorias importadas por licenciantes de países terceiros 
apenas podem ser incluídos no valor aduaneiro se constituírem uma condição para a venda, 
em conformidade com o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC (artigo 8.º) e a prática 
internacional.  

Alteração 99
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
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Artigo 62 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Esta indicação só é válida em caso de 
vendas sucessivas antes da avaliação, em 
relação à última venda com base na qual 
as mercadorias foram introduzidas no 
território aduaneiro da União ou em 
relação a uma venda efetuada no 
território aduaneiro da União antes da 
entrada em livre circulação das 
mercadorias.
Quando for declarado um preço relativo a 
uma venda que preceda a última venda 
com base na qual as mercadorias foram 
introduzidas no território aduaneiro da 
União, deve ser apresentada às 
autoridades aduaneiras prova bastante de
que essa venda foi realizada tendo em 
vista a exportação com destino ao referido 
território aduaneiro.

Or. en

Justificação

Dado tratar-se de um elemento essencial da legislação aduaneira, importa transpor o artigo 
230.º-02(1) das DECAM para o próprio CAU.  Esta disposição é articulada com o artigo 
147.º do CAC. Muitos operadores económicos e Estados-Membros são a favor da 
manutenção da chamada regra da primeira venda para a determinação do valor aduaneiro 
das mercadorias.

Alteração 100
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 62 – nº 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para efeitos do disposto no n.º 1, 
cumpre ter em conta as regras aplicáveis 
à determinação do valor aduaneiro em 
conformidade com o Acordo relativo à 
Aplicação do artigo VII do Acordo Geral 
sobre Pautas Aduaneiras e Comércio de 
1994 e com os acordos que lhe 
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sucederam, adotados pela OMC.

Or. de

Justificação

Cf. alteração 5 ao artigo 62.º, n° 4.

Alteração 101
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Para a determinação do valor 
aduaneiro, nenhum elemento será 
acrescentado ao preço efetivamente pago 
ou a pagar, com exceção dos previstos no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Inclusão do artigo 32.º do Código Aduaneiro Comunitário (Regulamento (CEE) n.º 2913/92) 
que é atualmente aplicável e assegura, entre outros, que as royalties e direitos de licença 
pagos pelo comprador das mercadorias importadas por licenciantes de países terceiros 
apenas podem ser incluídos no valor aduaneiro se constituírem uma condição para a venda, 
em conformidade com o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC (artigo 8.º) e a prática 
internacional.  

Alteração 102
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O valor aduaneiro também pode ser 
determinado segundo o método do valor 
de transação, com base numa venda que 
ocorra enquanto as mercadorias sujeitas a 
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qualquer dos procedimentos especiais 
indicados no artigo 180.º, alíneas (a), (b) 
ou (c). 

Or. en

Justificação

Estas disposições, decalcadas do artigo 230.º-02(2) das DECAM, substituem o n.º 4 da 
proposta da CAU.

Alteração 103
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. No presente capítulo, pela expressão 
«comissões de compra» entendem-se as 
quantias pagas por um importador ao seu 
agente pelo serviço que lhe presta ao 
representá-lo na compra das mercadorias 
a avaliar.

Or. en

Justificação

Inclusão do artigo 32.º do Código Aduaneiro Comunitário (Regulamento (CEE) n.º 2913/92) 
que é atualmente aplicável e assegura, entre outros, que as royalties e direitos de licença 
pagos pelo comprador das mercadorias importadas por licenciantes de países terceiros 
apenas podem ser incluídos no valor aduaneiro se constituírem uma condição para a venda, 
em conformidade com o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC (artigo 8.º) e a prática 
internacional.  

Alteração 104
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
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Artigo 62 - n.º 4-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-D. Não obstante o disposto no n.º 4-C:
(a) na determinação do valor aduaneiro, 
não serão acrescentadas ao preço 
efetivamente pago ou a pagar pelas 
mercadorias importadas as despesas 
relativas ao direito de reproduzir as 
referidas mercadorias na Comunidade; 
bem como
(b) os pagamentos efetuados pelo 
comprador em contrapartida do direito de 
distribuir ou de revender as mercadorias 
importadas não serão acrescentados ao 
preço efetivamente pago ou a pagar pelas 
mercadorias importadas, se estes 
pagamentos não forem uma condição da 
venda das referidas mercadorias para a 
sua exportação com destino à 
Comunidade.

Or. en

Justificação

Inclusão do artigo 32.º do Código Aduaneiro Comunitário (Regulamento (CEE) n.º 2913/92) 
que é atualmente aplicável e assegura, entre outros, que as royalties e direitos de licença 
pagos pelo comprador das mercadorias importadas por licenciantes de países terceiros 
apenas podem ser incluídos no valor aduaneiro se constituirem uma condição para a venda, 
em conformidade com o Acordo de Avaliação Aduaneira da OMC (artigo 8.º) e a prática 
internacional.

Alteração 105
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem o seguinte:

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, com vista ao estabelecimento 
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de normas mais pormenorizadas para o 
processo de cálculo do montante de 
direitos de importação ou de exportação 
aplicáveis às mercadorias relativamente 
às quais se incorrem em dívida aduaneira 
no contexto de um procedimento especial,
que especifiquem o seguinte:

(a) As regras para o cálculo do montante 
dos direitos de importação ou de 
exportação aplicáveis às mercadorias para 
as quais foi constituída uma dívida 
aduaneira no contexto de um regime 
especial, em complemento das previstas 
nos artigos 73.º e 74.º;

(a) As regras para o cálculo do montante 
dos direitos de importação das mercadorias 
colocadas sob regime de aperfeiçoamento 
ativo;

(b) Os casos a que se refere o artigo 74.º, 
n.º 3, segundo parágrafo;

(b) as regras para o cálculo do montante 
de direitos de importação relativos a 
mercadorias colocados sob regime de 
aperfeiçoamento ativo nos casos em que é 
requerido o regime de destino especial.

(c) O prazo referido no artigo 75.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Esta competência fornece a base jurídica a parte dos artigos 313.º-1-01 e 313.º-1-02 das 
DECAM. Uma vez que, a fim de assegurar a aplicação uniforme da legislação aduaneira, 
estão incluídas nesta última disposições relativas a prazos que, em princípio, devem ser 
estabelecidos em atos de execução, a alínea c) é transferida para um novo artigo 76.º-A, 
relativo à atribuição de competências de execução.

Alteração 106
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 76-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º-A
Atribuição de competências de execução
A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, medidas relativas aos prazos-
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limite referidos no artigo 75.º, n.º 2, a fim 
de assegurar uma aplicação uniforme da 
legislação aduaneira. Esses atos de 
execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 244.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Uma vez que, a fim de assegurar a aplicação uniforme da legislação aduaneira, estão 
incluídas nesta última disposições relativas a prazos que, em princípio, devem ser 
estabelecidos em atos de execução, a alínea c) é transferida para um novo artigo 76.º-A, 
relativo à atribuição de competências de execução.

Alteração 107
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cumpram os critérios do artigo 22.º, 
alínea a);

(b) Cumpram os critérios do artigo 22.º, 
alínea a) na medida em que forem 
relevantes para a autorização;

Or. en

Justificação

Alteração 108
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 83 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Serem utilizadores regulares dos 
regimes aduaneiros em causa 
ou cumprirem os critérios do artigo 22.º, 

(c) Serem utilizadores regulares dos 
regimes aduaneiros em causa ou 
cumprirem os critérios do artigo 22.º, 
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alínea d). alínea d), na medida em que forem 
relevantes para a autorização.

Or. en

Justificação

Alteração 109
Constance Le Grip, Adam Bielan, Malcolm Harbour, Olle Schmidt, Heide Rühle, 
Andreas Schwab, Matteo Salvini

Proposta de regulamento
Artigo 83 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso tenha de ser constituída uma 
garantia global referente a dívidas 
aduaneiras e a outras imposições que 
possam vir a ser constituídas, os
operadores económicos podem ser 
autorizados a prestar uma garantia global 
de montante reduzido, ou a beneficiar da 
dispensa de garantia, desde que satisfaçam 
os critérios do artigo 22.º, alínea c).

2. Os operadores económicos podem ser 
autorizados a prestar uma garantia global 
de montante reduzido, ou a beneficiar da 
dispensa de garantia, desde que satisfaçam 
os critérios do artigo 22.º, alínea c).

Or. en

Justificação

As empresas com estatuto de OEA devem poder dispor de uma garantia global única que 
possa ser objeto de dispensa de 100% para todos os procedimentos aduaneiros. 

Alteração 110
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 83 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso tenha de ser constituída uma 
garantia global referente a dívidas 

2. Caso tenha de ser constituída uma 
garantia global referente a dívidas 



AM\916428PT.doc 49/119 PE498.017v01-00

PT

aduaneiras e a outras imposições que 
possam vir a ser constituídas, os 
operadores económicos podem ser 
autorizados a prestar uma garantia global 
de montante reduzido, ou a beneficiar da 
dispensa de garantia, desde que satisfaçam 
os critérios do artigo 22.º, alínea c).

aduaneiras e a outras imposições que 
possam vir a ser constituídas, os 
operadores económicos podem ser 
autorizados a prestar uma garantia global 
de montante reduzido, ou a beneficiar da 
dispensa de garantia, desde que satisfaçam 
os critérios do artigo 22.º, alínea c), na 
medida em que forem relevantes para a 
autorização.

Or. en

Alteração 111
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Adam Bielan, Matteo Salvini, Olle Schmidt, 
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 91 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso a dívida aduaneira seja constituída 
em resultado de um ato que, no momento 
em que foi praticado, era passível de 
procedimento judicial repressivo, o prazo 
de três anos fixado no n.º 1 é alargado para 
10 anos.

2. Caso a dívida aduaneira seja constituída 
em resultado de um ato que, no momento 
em que foi praticado, era passível de 
procedimento judicial repressivo, o prazo 
de três anos fixado no n.º 1 é alargado para 
5 anos.

Or. fr

Justificação

A prescrição de dez anos prevista no artigo 91.º, n.º 2, está em contradição com o artigo 45.º 
da proposta, que impõe aos operadores económicos a conservação dos documentos ligados 
às operações aduaneiras durante um prazo que é muito inferior a dez anos) ("durante, pelo 
menos, três anos civis").  A duração de cinco anos corresponde à duração de prescrição 
fixada pela Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades 
Europeias, de 1995.

Alteração 112
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
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Artigo 91 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de recurso interposto ao abrigo 
do artigo 37.º, os prazos fixados nos n.ºs 1 
e 2 ficam suspensos entre a data de 
interposição do recurso e o termo do 
processo de recurso.

3. Os prazos previstos nos n.ºs 1 e 2 são 
suspensos pelo período de tempo referido 
no artigo 24.º, n.º 4. No caso de recurso 
interposto ao abrigo do artigo 37.º, os 
prazos fixados nos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo ficam suspensos entre a data de 
interposição do recurso e ao termo do 
processo.

Or. en

Justificação

Trata-se da aplicação do procedimento relativo ao direito de audição (RBH) e por um 
período de duração igual ao necessário para os procedimentos respetivos. A necessidade de 
introduzir este ajustamento reside na proteção dos interesses financeiros, tanto no que diz 
respeito aos recursos próprios tradicionais, como aos recursos nacionais, quando a sua 
recuperação estiver em causa. Esta situação poderá ocorrer quando o procedimento relativo 
ao RBH tiver que ser implementado em prazos muito curtos e próximos da expiração dos 
prazos em que a dívida aduaneira pode ser notificada, nos termos do artigo 91.º, n.º 1 e 2, do 
CAU.

Alteração 113
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de recurso interposto ao abrigo 
do artigo 37.º, os prazos fixados nos n.ºs 1 
e 2 ficam suspensos entre a data de 
interposição do recurso e o termo do 
processo de recurso.

3. Os prazos fixados nos n.ºs 1 e 2 devem 
ser suspensos para o período indicado no 
artigo 24.º, n.º 4. No caso de recurso 
interposto ao abrigo do artigo 37.º, os 
prazos fixados nos n.ºs 1 e 2 ficam 
suspensos entre a data de interposição do 
recurso e o termo do processo de recurso.

Or. el

Justificação

O presente aditamento tem por objetivo prolongar o prazo de pagamento da dívida 
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aduaneira, em conformidade com o direito dos requerentes a serem ouvidos. Atendendo a que 
o estabelecimento de direitos nem sempre é óbvio para as autoridades aduaneiras, o período 
de três anos legalmente previsto é, em muitos casos, considerado inadequado. 

Alteração 114
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 103 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que a autoridade 
competente considere que deve ser 
concedido o reembolso ou a dispensa de 
pagamento, essa autoridade deve 
transmitir o caso à Comissão para que seja 
tomada uma decisão.

2. Quando as autoridades aduaneiras 
considerarem que deve ser concedido o 
reembolso ou a dispensa de pagamento, 
essas autoridades devem transmitir o caso 
à Comissão nos seguintes casos:

(a) quando as autoridades aduaneiras 
considerarem que uma situação especial 
resulta exclusivamente do facto de a 
Comissão não cumprir as suas obrigações 
ou a situação especial resultar 
simultaneamente de uma falha das 
autoridades aduaneiras e da Comissão;
(b) quando as autoridades aduaneiras 
considerarem que a Comissão cometeu 
um erro na aceção do n.º 1, alínea e), bem 
como
(c) quando as circunstâncias do caso em 
apreço estiverem relacionadas com os 
resultados de um inquérito da União 
efetuado em conformidade com as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
515/97 do Conselho, de 13 de março de 
1997, relativo à assistência mútua entre as 
autoridades administrativas dos Estados-
Membros e à colaboração entre estas e a 
Comissão, tendo em vista assegurar a 
correta aplicação das regulamentações 
aduaneira e agrícola1, ou efetuado com 
base em qualquer outra disposição da 
legislação da União ou acordo concluídos 
por esta última com determinados países 
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ou grupos de países, que prevejam a 
possibilidade de realização desses 
inquéritos;
(d) quando o montante do qual o 
interessado possa ser devedor  
relativamente a uma ou várias operações 
de importação ou de exportação, mas em 
consequência de um erro ou 
circunstância especial, for igual ou 
superior a 500.000 euros.
________
1 JO L 82 de 22.3.1997, p. 1.

Or. en

Justificação

Determinar que casos devem ser submetidos à Comissão é um elemento essencial da 
legislação aduaneira. Por isso, sugerimos a transferência do artigo 332.º-23 das DECAM 
para estes dois números.

Alteração 115
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os casos referidos no n.º 1 não 
devem ser transmitidos em qualquer das 
situações seguintes:
(a) quando a Comissão já tiver aprovado 
uma decisão de acordo com o 
procedimento previsto na presente secção 
sobre um caso no qual se apresentavam 
elementos de facto e de direito 
comparáveis,
(b) quando já tiver sido apresentado à 
Comissão um caso em que se 
apresentavam elementos de facto e de 
direito comparáveis.

Or. en
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Justificação

Determinar que casos devem ser submetidos à Comissão é um elemento essencial da 
legislação aduaneira. Por isso, sugerimos a transferência do artigo 332.º-23 das DECAM 
para estes dois números.

Alteração 116
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 103 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

6. Caso o reembolso ou a dispensa de 
pagamento tenham sido erradamente 
concedidos pelas autoridades competentes, 
a dívida aduaneira inicial torna-se 
novamente devida, se não tiver caducado 
por força do artigo 91.º. 

6. Caso o reembolso ou a dispensa de 
pagamento tenham sido erradamente 
concedidos pelas autoridades aduaneiras, a 
dívida aduaneira é determinada nos termos
do artigo 91.º.

Or. en

Justificação

Alteração de "autoridades competentes" para "autoridades aduaneiras". Ver o n.º 1, alínea 
c).

Alteração 117
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Para as mercadorias importadas por 
um operador económico autorizado;

Or. de

Justificação

Não estão previstas regras em matéria de derrogações à declaração sumária, o que 
representaria uma simplificação para os operadores económicos autorizados. As regras 
devem ser estabelecidas na proposta.
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Alteração 118
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) para mercadorias importadas por 
um operador económico autorizado.

Or. en

Justificação

No futuro, o estatuto de OEA desempenhará um papel crucial, pelo que é muito importante 
dispor de verdadeiras simplificações.  Os operadores económicos cumpridores e de boa-fé 
devem poder beneficiar ao máximo das simplificações enquanto OEA.  Por isso as isenções 
para estes últimos em matéria de declarações sumárias de chegada são fundamentais; devem 
ser qualificadas como elementos essenciais e claramente enunciadas no ato de base.

Alteração 119
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 114 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração sumária de entrada deve 
ser apresentada pela pessoa responsável à 
estância aduaneira competente dentro de 
um prazo específico antes da introdução 
das mercadorias no território aduaneiro 
da União.

3. A declaração sumária de entrada deve 
ser apresentada pela pessoa que introduz 
as mercadorias no território aduaneiro da 
União ou que assume a responsabilidade 
pelo transporte das mercadorias para esse 
território.

Or. en

Justificação

A pessoa que é obrigada a apresentar a declaração sumária de entrada constitui um 
elemento essencial da legislação aduaneira. A sua determinação deve ser incluída no CAUI, 
da mesma forma que foi no CAM. Sugerimos, portanto, que seja introduzido aqui o artigo 
88.º, n.ºs 2 e 3, do CAM.
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Alteração 120
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Não obstante as obrigações da pessoa 
a que se refere o n.º 3, a declaração 
sumária de entrada pode ser igualmente 
apresentada:
(a) pelo importador ou destinatário ou por 
outra pessoa em cujo nome ou por conta 
de quem atue a pessoa a que se refere o 
n.º 3;
(b) qualquer outra pessoa capaz de 
apresentar as mercadorias em questão ou 
de as mandar apresentar à autoridade 
aduaneira competente.

Or. en

Justificação

A pessoa que foi obrigada a apresentar a declaração sumária de entrada constitui um 
elemento essencial da legislação aduaneira. A sua determinação deve ser incluída no CAUI, 
da mesma forma que foi no CAM. Sugerimos, portanto, que seja introduzido aqui o artigo 
88.º, n.ºs 2 e 3, do CAM.

Alteração 121
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 114 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A declaração sumária deve ser 
apresentada à estância aduaneira de 
primeira entrada. As autoridades 
aduaneiras podem permitir que a 
declaração sumária seja apresentada a 
outra estância aduaneira, desde que esta 
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comunique ou disponibilize 
imediatamente por via eletrónica à 
estância aduaneira de entrada os 
elementos necessários.

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar qual é a estância aduaneira a que deve ser apresentada a declaração 
sumária de entrada.

Alteração 122
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 116 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Todavia, tal alteração deixa de ser 
possível depois de as autoridades 
aduaneiras:
(a) terem informado a pessoa que 
apresentou a declaração sumária de 
entrada da sua intenção de proceder à 
verificação das mercadorias;
(b) terem verificado a inexatidão dos 
elementos em causa; ou
(c) terem autorizado o levantamento das 
mercadorias do local em que foram 
apresentadas.

Or. en

Justificação

Propomos que o artigo 89.º, n.º 1 do CAM se mantenha inalterado e que se incluam os casos 
em que a alteração da declaração de entrada é possível no CAU.

Alteração 123
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti



AM\916428PT.doc 57/119 PE498.017v01-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 117 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A estância aduaneira competente pode 
dispensar a apresentação de uma 
declaração sumária de entrada no que 
respeita a mercadorias em relação às 
quais seja apresentada uma declaração de 
depósito temporário antes do termo do 
prazo de apresentação daquela 
declaração. Nesse caso, a declaração deve 
conter, pelo menos, os elementos 
necessários à declaração sumária de 
entrada. Nessa altura, sendo as 
mercadorias declaradas apresentadas à 
estância aduaneira nos termos do artigo 
124.º, a declaração de depósito tem o 
estatuto de declaração sumária de 
entrada.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação"". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 124
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 118 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O prazo de realização da análise de 
risco bem como da tomada das medidas 
necessárias, em conformidade com o 
disposto no artigo 115.º;

(b) O prazo para a apresentação de uma 
declaração sumária de entrada;

Or. en
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Justificação

No que diz respeito às regras para a aplicação uniforme da legislação aduaneira, a 
disposição relativa às competências e dividida em competências para a Comissão adotar atos 
delegados (artigo 118.º) e para adotar atos de execução (artigo 118.º-A). Estas últimas 
competências abrangem os prazos que têm de ser aplicados pelas autoridades aduaneiras.

Alteração 125
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 118 - alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O prazo para a apresentação de 
uma declaração sumária de entrada;

Or. en

Justificação

No que diz respeito às regras para a aplicação uniforme da legislação aduaneira, a 
disposição relativa às competências e dividida em competências para a Comissão adotar atos 
delegados (artigo 118.º) e para adotar atos de execução (artigo 118.º-A). Estas últimas 
competências abrangem os prazos que têm de ser aplicados pelas autoridades aduaneiras.

Alteração 126
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 118 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O prazo referido no artigo 116.º, n.º 2, 
decorrido o qual se considera que uma 
declaração sumária de entrada não foi 
apresentada.

Suprimido

Or. en

Justificação

No que diz respeito às regras para a aplicação uniforme da legislação aduaneira, a 
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disposição relativa às competências e dividida em competências para a Comissão adotar atos 
delegados (artigo 118.º) e para adotar atos de execução (artigo 118.º-A). Estas últimas 
competências abrangem os prazos que têm de ser aplicados pelas autoridades aduaneiras.

Alteração 127
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 118-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118-A
Atribuição de competências de execução

A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação da legislação aduaneira, a 
Comissão adota atos de execução sobre:
(a) O prazo de realização da análise de 
risco bem como da tomada das medidas 
necessárias, em conformidade com o 
disposto no artigo 115.º;
(b) O prazo referido no artigo 116.º, n.º 2, 
decorrido o qual se considera que uma 
declaração sumária de entrada não foi 
apresentada.
Esses atos de execução são adotados 
segundo o procedimento de exame a que 
se refere o artigo 244.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

No que diz respeito às regras para a aplicação uniforme da legislação aduaneira, a 
disposição relativa às competências e dividida em competências para a Comissão adotar atos 
delegados (artigo 118.º) e para adotar atos de execução (artigo 118.º-A). Estas últimas 
competências abrangem os prazos que têm de ser aplicados pelas autoridades aduaneiras.

Alteração 128
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
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Artigo 124 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A pessoa que apresenta as mercadorias 
deve fazer uma referência à declaração 
sumária de entrada ou à declaração 
aduaneira apresentada para as 
mercadorias , exceto se essa apresentação 
não for exigida.

3. A pessoa que apresenta as mercadorias 
deve fazer uma referência à declaração 
sumária de entrada ou à declaração de 
depósito temporário apresentada para as 
mercadorias , exceto a apresentação de 
uma declaração sumária de entrada não for 
exigida.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 129
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 124 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que mercadorias não-UE 
apresentadas na alfândega não estejam 
abrangidas por uma declaração sumária de 
entrada, o detentor das mercadorias deve 
imediatamente apresentar essa declaração 
ou uma declaração aduaneira que a
substitua, excetuados os casos em que a 
apresentação da declaração não for 
exigida.

4. Sempre que mercadorias não-UE 
apresentadas na alfândega não estejam 
abrangidas por uma declaração sumária de 
entrada, uma das pessoas referidas no 
artigo 114.º deve imediatamente apresentar 
essa declaração ou uma declaração 
aduaneira ou ainda uma declaração de 
depósito temporário que substitua, a 
declaração sumária de entrada,
excetuados os casos em que a apresentação 
desta última não for exigida

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
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CAM.

Alteração 130
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 125-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125-A
Depósito temporário de mercadorias

Exceto se forem colocadas sob 
procedimento aduaneiros, as mercadorias 
não-UE consideram-se em depósito 
temporário desde o momento da sua 
apresentação na alfândega, nos seguintes 
casos:
(a) Quando as mercadorias introduzidas 
no território aduaneiro da União forem 
apresentadas à alfândega imediatamente 
após a sua chegada, em conformidade 
com o artigo 124.º;
(b) Quando as mercadorias forem 
apresentadas à estância aduaneira de 
destino no território aduaneiro da União 
em conformidade com as regras que 
regem o regime do trânsito;
(c) Quando as mercadorias forem 
introduzidas noutra parte do território 
aduaneiro da União a partir de uma zona 
franca;

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação"". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.
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Alteração 131
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 125-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125-B
Declaração de depósito temporário
1. As mercadorias não-União 
apresentadas na alfândega devem estar 
cobertas por uma declaração de depósito 
temporário que inclua todos os elementos 
indicativos necessários para a aplicação 
das disposições que regem o depósito 
temporário.
2. A declaração de depósito temporário 
deve ser apresentada por uma das pessoas 
referidas no artigo 124.º, n.º 1 ou n.º 2, o 
mais tardar, na altura da apresentação 
das mercadorias na alfândega.
3. A declaração de depósito temporário 
deve incluir uma referência a qualquer 
declaração sumária de entrada 
apresentada para as mercadorias 
apresentadas na alfândega, exceto se já 
tiverem estado em situação de depósito 
temporário ou sido colocadas sob 
procedimento aduaneiro e não tiverem 
saído do território da União.
4. A declaração de depósito temporário 
pode igualmente assumir uma das 
seguintes formas:
(a) uma referência a qualquer declaração 
sumária de entrada para as mercadorias 
em causa, complementada com os 
elementos de uma declaração sumária de 
depósito temporário;
(b) um manifesto ou outro documento de 
transporte, desde que contenha os 
elementos de uma declaração sumária de 
depósito temporário, incluindo uma 
referência a qualquer declaração sumária 
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de entrada das mercadorias em causa;
(c) a declaração de trânsito, quando as 
mercadorias não-UE transportadas ao 
abrigo do regime de trânsito forem 
apresentadas à alfândega numa estância 
aduaneira de destino no interior do 
território aduaneiro da União.
5. As autoridades aduaneiras podem 
aceitar a utilização de sistemas de 
informação comercial, de porte ou 
transporte para apresentar uma 
declaração de depósito temporário, desde 
que tais informações incluam os 
elementos indicativos necessários para 
essa declaração e que esses elementos 
estejam disponíveis nos termos do n.º 2.
6. Os artigos 158.º a 163.º são aplicáveis à 
verificação da declaração de depósito 
temporário.
7. A declaração de depósito temporário 
pode ser igualmente utilizada para os 
seguintes efeitos:
(a) notificação de chegada, nos termos do 
artigo 119.º;
(b) apresentação das mercadorias à 
alfândega, nos termos do artigo 124.º 
desde que cumpridas as condições 
estabelecidas nessas disposições.
8. A declaração de depósito temporário 
não é requerida quando, pelo menos na 
altura da sua apresentação à alfândega, o 
seu estatuto aduaneiro de mercadorias da 
União é determinado nos termos dos 
artigos 130.º a 133.º.
9. A declaração de depósito temporário é 
conservada pelas autoridades aduaneiras 
para efeitos de verificação de que as 
mercadorias a que diz respeito são 
subsequentemente colocadas sob 
procedimento aduaneiro, nos termos do 
artigo 126.º.

Or. en
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Alteração 132
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 125-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125.º- C
Alteração e invalidação de uma 

declaração de depósito temporário
1. O declarante pode, mediante pedido, ser 
autorizado a alterar um ou mais 
elementos da declaração sumária de 
entrada após a sua apresentação.
Todavia, deixa de ser possível qualquer 
alteração após as autoridades aduaneiras:
(a) terem informado a pessoa que 
apresentou a declaração sumária da sua 
intenção de proceder à verificação das 
mercadorias;
(b) terem verificado a inexatidão dos 
elementos contidos na declaração 
aduaneira; ;
(c) as mercadorias terem sido 
apresentadas à alfândega.
2. Quando as mercadorias para as quais 
tiver sido apresentada uma declaração de 
depósito temporário não tiverem sido 
apresentadas à alfândega, essa 
declaração:
(a) a pedido do declarante; e bem como
(b) dentro de um prazo específico a contar 
após a data de apresentação da 
declaração. 

Or. en
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Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação"". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 133
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 125-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125.º-D
Condições e responsabilidades relativas 
ao depósito temporário de mercadorias

1. As mercadorias em situação de depósito 
temporário apenas podem ser depositadas 
em instalações destinadas a esse efeito, 
nos termos do artigo 125.º-E, ou, quando 
justificado, em outro local designado 
pelas autoridades aduaneiras. 
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 
120.º, as mercadorias em depósito 
temporário só podem ser objeto de 
manipulações, com exceção das 
destinadas a garantir a sua conservação 
em estado inalterado, que não 
modifiquem a sua apresentação ou 
características técnicas.
3. A pessoa que apresenta as mercadorias 
nos termos do artigo 124.º, n.º 1 e 2, é 
responsável por:
(a) assegurar que as mercadorias em 
depósito temporário não sejam subtraídas 
à supervisão aduaneira;
(b) cumprir as obrigações decorrentes do 
armazenamento de mercadorias em 
depósito temporário.
O titular da autorização referida no artigo 
125.º-E é, nos termos do n.º 1, responsável 
pelas mercadorias depositadas nas suas 
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instalações de depósito temporário.
4. Sempre que, por qualquer motivo, não 
for possível manter as mercadorias em 
regime de depósito temporário, as 
autoridades aduaneiras devem tomar de 
imediato todas as medidas necessárias 
para regularizar a sua situação.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação"". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 134
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 125-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 125.º-E
Autorização para a utilização de 

instalações de depósito temporário

1. É necessária uma autorização das 
autoridades aduaneiras para utilizar 
instalações de depósito temporário.  Essa 
autorização não é requerida quando o 
operador da instalação de depósito 
temporário é a própria autoridade 
aduaneira.
As condições em que a utilização das 
instalações de depósito temporário é 
permitida são estabelecidas na 
autorização.
2. Salvo disposição em contrário, a 
autorização referida no n.º 1 só é 
concedida às pessoas que cumpram as 
seguintes condições:
(a) estarem estabelecidas no território 
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aduaneiro da União;
(b) apresentarem as condições necessárias 
para a correta condução das operações 
em causa;
(c) apresentarem uma garantia nos 
termos do artigo 77.º.

Considera-se que um operador económico 
autorizado para simplificação aduaneira 
preenche as condições previstas na 
alínea b) do primeiro parágrafo desde que 
a utilização das instalações de depósito 
temporário tenha sido contemplada 
quando da concessão dessa autorização.
3. A autorização referida no n.º 1 apenas 
pode ser concedida se as autoridades 
aduaneiras puderem exercer a supervisão 
aduaneira sem ter que introduzir 
disposições administrativas 
desproporcionadas em relação à 
necessidade económica correspondente.
4. O titular da obrigação deve manter um 
registo adequado, na forma aprovada 
pelas autoridades aduaneiras.
O registo deve conter as informações e os 
elementos que  permitam às autoridades 
aduaneiras assegurar a fiscalização do 
regime em causa, nomeadamente a 
identificação das mercadorias 
depositadas, o respetivo estatuto 
aduaneiro e os respetivos movimentos.
Considera-se que um operador económico 
autorizado para simplificação aduaneira 
cumpre a obrigação estabelecida no 
segundo parágrafo desde que o seu 
registo seja adequado para efeitos de 
depósito temporário.
5. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar o titular da autorização a 
deslocar as mercadorias em depósito 
temporário entre diferentes instalações de 
depósito temporário, na condição de tais 
movimentos não aumentarem o risco de 
fraude.
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Quando as mercadorias em depósito 
temporário forem deslocadas para uma 
instalação de depósito temporário 
abrangida por uma outra autorização, o 
titular da autorização deve apresentar 
uma nova declaração de depósito 
temporário, nos termos do artigo 125.º-B e 
tornar-se responsável pelo depósito 
temporário das mercadorias em questão, 
nos termos do artigo 125.º-D, n.º 3, 
segundo parágrafo.
Caso se verifique uma necessidade 
económica e a fiscalização aduaneira não 
seja afetada desfavoravelmente por esse 
facto, as autoridades aduaneiras podem 
autorizar a armazenagem de mercadorias 
UE numa instalação de armazenagem 
destinada a depósito temporário ou a 
entreposto aduaneiro. As mercadorias não 
deverão ser consideradas como 
mercadorias em depósito temporário.
6. O titular da autorização cumprirá as 
suas obrigações e as autoridades 
aduaneiras verificarão esse cumprimento.
7. O titular da autorização deve informar 
as autoridades aduaneiras de todos os 
elementos surgidos após a concessão 
dessa autorização, suscetíveis de 
influenciar a sua manutenção ou o seu 
conteúdo.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 135
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
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Título 4 - Capítulo 2 - Secção 3 - título

Texto da Comissão Alteração

Formalidades após a apresentação Depósito temporário de mercadorias

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 136
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 126 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigação de sujeição das mercadorias 
não-UE a um regime aduaneiro

Obrigação de sujeição das mercadorias em 
regime de depósito temporário a um 

regime aduaneiro

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 137
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 126 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
167.º, 168.º e 169.º, as mercadorias não-UE 
apresentadas à alfândega devem ser

1. As mercadorias não-UE em depósito 
temporário devem ser sujeitas a um regime 
aduaneiro ou reexportadas dentro de um 
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sujeitas a um regime aduaneiro. prazo específico.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 138
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 126, nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário, o 
declarante pode escolher livremente o 
regime aduaneiro ao qual deseja sujeitar as 
mercadorias, nas condições estabelecidas 
para esse regime, independentemente da 
natureza ou quantidade das mesmas ou do 
respetivo país de origem, de expedição ou 
de destino.

2. Salvo quando disposto em contrário, o 
declarante pode escolher livremente o 
regime aduaneiro ao qual deseja sujeitar as 
mercadorias, nas condições estabelecidas 
para esse regime, independentemente da 
natureza ou quantidade das mesmas ou do 
respetivo país de origem, de expedição ou 
de destino.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 139
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 129 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o prazo específico para a 
reexportação referido no artigo 126.º, n.º 
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1.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 140
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 134 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer mercadoria destinada a ser 
sujeita a um regime aduaneiro, exceto os 
regimes de zona franca e de depósito 
temporário, deve ser objeto de uma 
declaração aduaneira específica para o 
regime aduaneiro em causa.

1. Qualquer mercadoria destinada a ser 
sujeita a um regime aduaneiro, exceto o 
regime de zona franca, deve ser objeto de
uma declaração aduaneira específica para o 
regime aduaneiro em causa.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 141
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
Artigo 137

Texto da Comissão Alteração

Artigo 137 Suprimido
Atribuição de competências de execução
A Comissão deve adotar, através de atos 
de execução, medidas relativas ao horário 
oficial de funcionamento referido no 
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artigo 135.º, n.º 2. Esses atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o  procedimento de exame  referido no 
artigo 244.º, n.º 4.

Or. el

Justificação

Propõe-se a supressão da presente disposição, atendendo às disposições do artigo 135.º, n.º 
2, relativo às obrigações internacionais da União no que se refere ao funcionamento das 
estâncias aduaneiras (horário oficial, tendo em conta a natureza do tráfego e das 
mercadorias,) e o princípio da proporcionalidade, em conformidade com o qual as decisões 
devem ser adotadas ao nível mais apropriado (os 27 Estados-Membros estão mais bem 
informados sobre as condições geográficas, de transporte e comerciais locais).

Alteração 142
Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 138 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar uma pessoa a apresentar, na 
estância aduaneira responsável pelo local 
onde essa pessoa está estabelecida, uma 
declaração aduaneira relativa a 
mercadorias que são apresentadas à 
alfândega noutra estância aduaneira. Nesse 
caso, a dívida aduaneira considera-se 
constituída na estância aduaneira em que é 
apresentada a declaração aduaneira.

1. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar um operador económico 
autorizado nos termos do artigo 21.º, n.º 2, 
alíneas a) e b), a apresentar, na estância 
aduaneira responsável pelo local onde essa 
pessoa está estabelecida, uma declaração 
aduaneira relativa a mercadorias que são 
apresentadas à alfândega noutra estância 
aduaneira. Nesse caso, a dívida aduaneira 
considera-se constituída na estância 
aduaneira em que é apresentada a 
declaração aduaneira.

Or. en

Alteração 143
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
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Artigo 138 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar uma pessoa a apresentar, na 
estância aduaneira responsável pelo local 
onde essa pessoa está estabelecida, uma 
declaração aduaneira relativa a 
mercadorias que são apresentadas à 
alfândega noutra estância aduaneira. Nesse 
caso, a dívida aduaneira considera-se 
constituída na estância aduaneira em que é 
apresentada a declaração aduaneira.

1. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar uma pessoa a apresentar ou 
exibir, na estância aduaneira responsável 
pelo local onde essa pessoa está 
estabelecida, uma declaração aduaneira 
relativa a mercadorias que são apresentadas 
à alfândega noutra estância aduaneira. 
Nesse caso, a dívida aduaneira considera-
se constituída na estância aduaneira em que 
é apresentada ou disponibilizada a 
declaração aduaneira.

Or. en

Justificação

Uma vez que o desalfandegamento centralizado deverá contribuir para a simplificação dos 
procedimentos deve ficar clara a possibilidade, quer de apresentar fisicamente os 
documentos requeridos, quer de os disponibilizar (ex. eletronicamente). 

Alteração 144
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar uma pessoa a apresentar, na 
estância aduaneira responsável pelo local 
onde essa pessoa está estabelecida, uma 
declaração aduaneira relativa a 
mercadorias que são apresentadas à 
alfândega noutra estância aduaneira. Nesse 
caso, a dívida aduaneira considera-se 
constituída na estância aduaneira em que é 
apresentada a declaração aduaneira.

1. As autoridades aduaneiras podem 
autorizar uma pessoa a apresentar ou a 
exibir, na estância aduaneira responsável 
pelo local onde essa pessoa está 
estabelecida, uma declaração aduaneira 
relativa a mercadorias que são apresentadas 
à alfândega noutra estância aduaneira. 
Nesse caso, a dívida aduaneira considera-
se constituída na estância aduaneira em que 
é apresentada ou exibida a declaração 
aduaneira. 

Or. el

Justificação

Relativamente ao desalfandegamento centralizado, recomenda-se a utilização da formulação 
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original do artigo 106.º do código aduaneiro modernizado, nos ermos do qual a estância 
aduaneira em que a declaração é apresentada pode aceitar ou rejeitar um pedido de 
autorização de saída das mercadorias, embora a estância aduaneira em que as mercadorias 
são apresentadas leva a efeito controlos exclusivamente para efeitos de segurança e 
proteção.

Alteração 145
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 138 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A estância aduaneira em que é 
apresentada a declaração aduaneira deve 
cumprir as formalidades relativas à 
conferência da declaração, e à cobrança do 
montante dos direitos de importação ou de 
exportação correspondente a quaisquer 
dívidas aduaneiras.

2. A estância aduaneira em que é 
apresentada ou disponibilizada a 
declaração aduaneira deve cumprir as 
formalidades relativas à conferência da 
declaração, à cobrança do montante dos 
direitos de importação ou de exportação 
correspondente a quaisquer dívidas 
aduaneiras e à concessão da autorização 
de saída das mercadorias, tendo em conta 
as informações recebidas dessa estância 
aduaneira.

Or. en

Justificação

Além da proposta da relatora de regressar ao artigo 106.º do CAM original, em que a 
estância aduaneira de supervisão deve autorizar ou recusar o desalfandegamento das 
mercadorias e a estância aduaneira de apresentação deve efetuar apenas inspeções de 
segurança e proteção uma vez que o desalfandegamento centralizado deverá contribuir para 
a simplificação das formalidades, importa deixar clara a possibilidade, quer de apresentar 
fisicamente os documentos requeridos, quer de disponibilizar (ex. eletronicamente) o acesso a 
estes últimos.  

Alteração 146
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
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Artigo 138 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A estância aduaneira em que é 
apresentada a declaração aduaneira deve 
cumprir as formalidades relativas à 
conferência da declaração, e  à cobrança do 
montante dos direitos de importação ou de 
exportação correspondente a quaisquer 
dívidas aduaneiras.

2. A estância aduaneira em que é 
apresentada ou exibida a declaração 
aduaneira deve cumprir as formalidades 
relativas à conferência da declaração, à 
cobrança do montante dos direitos de 
importação ou de exportação 
correspondentes a dívidas aduaneiras e à 
concessão da autorização de saída das 
mercadorias.

Or. el

Justificação

Relativamente ao desalfandegamento centralizado, recomenda-se a utilização da formulação 
original do artigo 106.º do código aduaneiro modernizado, nos ermos do qual a estância 
aduaneira em que a declaração é apresentada pode aceitar ou rejeitar um pedido de 
autorização de saída das mercadorias, embora a estância aduaneira em que as mercadorias 
são apresentadas leva a efeito controlos exclusivamente para fins de segurança.

Alteração 147
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 138 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A estância aduaneira em que é 
apresentada a declaração aduaneira deve 
cumprir as formalidades relativas à 
conferência da declaração, e à cobrança do 
montante dos direitos de importação ou de 
exportação correspondente a quaisquer 
dívidas aduaneiras.

2. A estância aduaneira em que é 
apresentada a declaração aduaneira deve 
cumprir as formalidades relativas à 
conferência da declaração, e à cobrança do 
montante dos direitos de importação ou de 
exportação correspondentes a dívidas 
aduaneiras e à concessão da autorização 
de saída das mercadorias.

Or. en

Justificação

As alterações introduzidas ao artigo 138.º, n.ºs 2 e 3, suprimem um grande benefício para o 
comércio, previsto na modernização da legislação aduaneira na Europa,  que consiste em 
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tratar com a estância aduaneira de supervisão no Estado-Membro onde o operador está 
estabelecido. As mudanças introduzem um regime de autorização de saída em duas fases,  o 
que provoca, custos e possíveis atrasos.

Alteração 148
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 138 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. A estância aduaneira em que são 
apresentadas as mercadorias deve, sem 
prejuízo dos seus próprios controlos, 
efetuar quaisquer verificações solicitadas 
de forma fundamentada pela estância 
aduaneira em que foi  apresentada a 
declaração aduaneira.

3. A estância aduaneira em que são 
apresentadas as mercadorias deve, sem 
prejuízo dos seus próprios controlos para 
efeitos de segurança e proteção, efetuar 
quaisquer verificações solicitadas de forma 
fundamentada pela estância aduaneira em 
que é apresentada ou disponibilizada a 
declaração aduaneira e autorizar a saída 
das mercadorias, tendo em conta as 
informações recebidas dessa estância 
aduaneira.

Or. en

Justificação

Além da proposta da relatora de regressar ao artigo 106.º do CAM original, em que a 
estância aduaneira de supervisão deve autorizar ou recusar o desalfandegamento das 
mercadorias e a estância aduaneira de apresentação deve efetuar apenas inspeções de 
segurança e proteção uma vez que o desalfandegamento centralizado deverá contribuir para 
a simplificação das formalidades, importa deixar clara a possibilidade, quer de apresentar 
fisicamente os documentos requeridos, quer de disponibilizar (ex. eletronicamente) o acesso a 
estes últimos. 

Alteração 149
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A estância aduaneira em que são 
apresentadas as mercadorias deve, sem 

3. A estância aduaneira em que são 
apresentadas as mercadorias deve, sem 
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prejuízo dos seus próprios controlos, 
efetuar quaisquer verificações solicitadas 
de forma fundamentada pela estância 
aduaneira em que foi  apresentada a 
declaração aduaneira.

prejuízo dos seus próprios controlos para 
efeitos de segurança e proteção, efetuar 
quaisquer verificações solicitadas de forma 
fundamentada pela estância aduaneira em 
que é apresentada ou exibida a declaração 
aduaneira e autorizar a saída das 
mercadorias, tendo em conta as 
informações recebidas dessa estância 
aduaneira.

Or. el

Justificação

Relativamente ao desalfandegamento centralizado, recomenda-se a utilização da formulação 
original do artigo 106.º do código aduaneiro modernizado, nos ermos do qual a estância 
aduaneira em que a declaração é apresentada pode aceitar ou rejeitar um pedido de 
autorização de saída das mercadorias, embora a estância aduaneira em que as mercadorias 
são apresentadas leva a efeito controlos exclusivamente para efeitos de segurança e 
proteção.

Alteração 150
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 138 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

A estância aduaneira em que são 
apresentadas as mercadorias deve, sem 
prejuízo dos seus próprios controlos, 
efetuar quaisquer verificações solicitadas 
de forma fundamentada pela estância 
aduaneira em que foi  apresentada a 
declaração aduaneira.

A estância aduaneira em que são 
apresentadas as mercadorias deve, sem 
prejuízo dos seus próprios controlos para 
efeitos de segurança e proteção, efetuar 
quaisquer verificações solicitadas de forma 
fundamentada pela estância aduaneira em 
que é apresentada ou disponibilizada a 
declaração aduaneira e autorizar a saída 
das mercadorias, tendo em conta as 
informações recebidas dessa estância 
aduaneira.

Essas estâncias aduaneiras devem proceder 
ao intercâmbio das informações 
necessárias para autorizar a saída dessas 
mercadorias. A estância aduaneira em que 
as mercadorias foram apresentadas é 

Essas estâncias aduaneiras devem proceder 
ao intercâmbio das informações 
necessárias para autorizar a saída dessas 
mercadorias.
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quem autoriza a saída das mercadorias.

Or. en

Justificação

As alterações introduzidas ao artigo 138.º, n.ºs 2 e 3, suprimem um grande benefício para o 
comércio, previsto na modernização da legislação aduaneira na Europa,  que consiste em 
tratar com a estância aduaneira de supervisão no Estado-Membro onde o operador está 
estabelecido. As mudanças introduzem um regime de autorização de saída em duas fases,  o 
que provoca, custos e possíveis atrasos.

Alteração 151
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 139-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 139.º-A
Autorização única para os procedimentos 

simplificados
As autoridades aduaneiras podem 
autorizar que a declaração aduaneira seja 
apresentada a uma estância aduaneira 
diferente daquela em que as mercadorias 
são ou serão apresentadas ou 
disponibilizadas para controlo, desde que 
estas últimas sejam colocadas sob um 
regime aduaneiro pelo titular de uma 
autorização única para procedimentos 
simplificados.

Or. en

Justificação

O presente artigo estabelece uma base jurídica para a AUPS no CAU.  Uma vez que são 
necessárias novas regras para assegurar a aplicação uniforme da legislação aduaneira 
relativa à AUPS, convém incluir a atribuição de competências à Comissão para adotar essas 
regras através de atos de execução, de acordo com o procedimento de exame. As disposições 
propostas decorrem das atuais Disposições de Execução do Código Aduaneiro Comunitário.
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Alteração 152
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 139-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 139.º-B
Atribuição de competências de execução

A Comissão, por meio de atos de 
execução, adota regras relativas:
(a) às regras aplicáveis à concessão da 
autorização a que se refere o artigo 139.º-
A;
(b) ao intercâmbio de informação entre as 
autoridades aduaneiras e à informação à 
Comissão e aos operadores económicos, a 
fim de assegurar a aplicação uniforme da 
legislação aduaneira.
Esses atos de execução são adotados 
segundo o procedimento de exame a que 
se refere o artigo 244.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

O presente artigo estabelece uma base jurídica para a AUPS no CAU.  Uma vez que são 
necessárias novas regras para assegurar a aplicação uniforme da legislação aduaneira 
relativa à AUPS, convém incluir a atribuição de competências à Comissão para adotar essas 
regras através de atos de execução, de acordo com o procedimento de exame. As disposições 
propostas decorrem das atuais Disposições de Execução do Código Aduaneiro Comunitário.

Alteração 153
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 143

Texto da Comissão Alteração

As autoridades aduaneiras podem 
autorizar uma pessoa a sujeitar 

As mercadorias podem ser colocadas num
regime aduaneiro com base numa 
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mercadorias a um regime aduaneiro com 
base numa declaração simplificada, que 
pode omitir alguns dos 
elementos mencionados no artigo 140.º 
e os documentos comprovativos a que se 
refere o artigo 141.º.

declaração simplificada, que pode omitir 
alguns dos elementos mencionados no 
artigo 140.º e os documentos 
comprovativos a que se refere o artigo 
141.º.

Or. en

Justificação

Para declarações que possam omitir certos elementos ou documentos comprovativos, não é 
atualmente requerida uma autorização, nem há razões para que venha a ser requerida no 
futuro. Tal significaria um enorme ónus administrativo para os serviços aduaneiros e o 
comércio.

Alteração 154
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 143

Texto da Comissão Alteração

As autoridades aduaneiras podem 
autorizar uma pessoa a sujeitar 
mercadorias a um regime aduaneiro com 
base numa declaração simplificada, que 
pode omitir alguns dos 
elementos mencionados no artigo 140.º 
e os documentos comprovativos a que se 
refere o artigo 141.º.

As mercadorias podem ser colocadas num
regime aduaneiro com base numa 
declaração simplificada, que pode omitir 
alguns dos elementos mencionados no 
artigo 140.º e os documentos 
comprovativos a que se refere o artigo 
141.º.

Or. en

Justificação

Trata-se de evitar um enorme ónus administrativo para os serviços aduaneiros e o comércio.

Alteração 155
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
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Artigo 144 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em determinados casos, a obrigação de 
apresentar uma declaração complementar 
é objeto de dispensa.

2. A apresentação de uma declaração 
complementar não é exigida nos casos em 
que:
a): as mercadorias se encontrem em 
entrepostos aduaneiros, 
b) as mercadorias sejam sujeitas a 
procedimentos especiais, desde que:

(i) duas ou mais autorizações de 
procedimentos especiais tenham sido 
emitidas para a mesma pessoa,
(ii) o procedimento especial deixe de 

se aplicar quando as mercadorias 
passem a estar sujeitas a subsequentes  
procedimentos aduaneiros e a entrada 
relevante inscrita no registo do 
declarante. 
.

Or. el

Justificação

É necessário especificar os casos em que a obrigação de apresentar uma declaração 
complementar pode objeto de dispensa.

Alteração 156
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 144 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em determinados casos, a obrigação de 
apresentar uma declaração complementar 
é objeto de dispensa.

2. Não é requerida uma declaração 
complementar nos seguintes casos:

(a) quando as mercadorias são colocadas 
em regime de entreposto aduaneiro;
(b) quando as mercadorias são colocadas 
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sob um procedimento especial, desde que: 
(i) duas ou mais autorizações para um 
procedimento especial sejam concedidas à 
mesma pessoa;
(ii) esse procedimento especial cesse por 
colocação das mercadorias no 
procedimento aduaneiro subsequente 
utilizando a entrada nos registos do 
declarante;
(c) quando a declaração simplificada diz 
respeito a mercadorias cujo valor e 
quantidade se situam abaixo do limite 
estatístico;
(d) quando a declaração simplificada já 
inclui toda a informação necessária para 
o procedimento aduaneiro em causa;
(e) quando a declaração simplificada não 
é efetuada por entrada nos registos do 
declarante.

Or. en

Justificação

No que diz respeito às exceções à obrigação de apresentar uma declaração complementar, é 
preferível definir explicitamente os casos no AB.

Alteração 157
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Proposta de regulamento
Artigo 144 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em determinados casos, a obrigação 
de apresentar uma declaração 
complementar é objeto de dispensa.
a) quando a declaração simplificada diz 
respeito a mercadorias ou ativos que não 
excedam o limiar estatístico;
b) quando a declaração simplificada já 
contenha todas as informações 
necessárias para o procedimento 
aduaneiro;
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c) quando a declaração simplificada não 
tenha a forma de uma entrada no registo 
do declarante.

Or. el

Justificação

É necessário especificar os casos em que a obrigação de apresentar uma declaração 
complementar pode objeto de dispensa.

Alteração 158
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 145 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os casos em que a obrigação de 
apresentar uma declaração complementar 
é objeto de dispensa, em conformidade 
com o disposto no artigo 144.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que os casos de exceção à obrigação de apresentar uma declaração complementar 
estão explicitamente definidos no AB, este número sobre a delegação de competências 
relevante deve ser suprimido.

Alteração 159
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 146 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) as pessoas que apresentem uma 
declaração aduaneira num país cujo 
território aduaneiro é adjacente ao 
território aduaneiro da União, numa 
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estância aduaneira adjacente da fronteira, 
na condição de esse país conceder 
vantagens recíprocas às pessoas 
estabelecidas no território aduaneiro da 
União;

Or. en

Justificação

Relativamente às exceções para declarantes, a estabelecer no território aduaneiro, é 
preferível definir explicitamente os casos no AB.

Alteração 160
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 146 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. O requisito de estabelecimento no 
território aduaneiro da União pode ser 
dispensado para casos diferentes dos 
mencionados no n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma vez que as exceções para os declarantes, a estabelecer no território aduaneiro, estão 
explicitamente definidas no AB, este número para a delegação de competências relevante 
deve ser suprimido.

Alteração 161
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 148 - nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. As declarações aduaneiras que respeitem 
as condições estabelecidas no presente 
capítulo devem ser imediatamente aceites 

1. As declarações que respeitem as 
condições estabelecidas no presente 
capítulo são imediatamente aceites pelas 
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pelas autoridades aduaneiras, desde que as 
mercadorias a que se referem tenham sido 
apresentadas à alfândega.

autoridades aduaneiras, desde que as 
mercadorias a que se referem tenham sido 
apresentadas à alfândega ou que, a 
contento das autoridades aduaneiras, 
estejam disponíveis para controlos 
aduaneiros.

Caso a declaração revista a forma de uma 
inscrição nos registos do declarante e de 
acesso a esses dados pelas autoridades 
aduaneiras, considera-se que a 
declaração é aceite no momento em que 
as mercadorias são inscritas nesses 
registos. Sem prejuízo das obrigações 
legais do declarante ou da execução de 
controlos em matéria de segurança e 
proteção, as autoridades aduaneiras 
podem dispensar a obrigação de 
apresentação ou disponibilização das 
mercadorias para efeitos de controlo 
aduaneiro.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão estipula que as mercadorias só podem ter autorização de saída ou 
ser selecionadas para controlo após a sua chegada ao território aduaneiro da União. Mas 
esta disposição pode provocar atrasos consideráveis no ponto de entrada na UE. Os 
operadores titulares do estatuto de operadores económicos autorizados devem poder obter 
notificação da autorização de saída ou do controlo das mercadorias antes de estas chegarem 
à UE.

Alteração 162
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 148 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As declarações aduaneiras  que 
respeitem as condições estabelecidas no 
presente capítulo devem ser
imediatamente aceites pelas autoridades 
aduaneiras, desde que as mercadorias a que 
se referem tenham sido apresentadas à 
alfândega.

1. As declarações aduaneiras  que 
respeitem as condições estabelecidas no 
presente capítulo devem ser
imediatamente aceites pelas autoridades 
aduaneiras, desde que as mercadorias a que
se referem tenham sido apresentadas à 
alfândega. Cumpre conceder 
simplificações semelhantes aos 
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operadores económicos autorizados.

Or. de

Justificação

Com base no seu estatuto, aos operadores económicos autorizados devem ser concedidas 
simplificações processuais no contexto do desalfandegamento das mercadorias, através de 
uma entrada na documentação da empresa, nomeadamente o desalfandegamento de uma 
expedição de um produto importado, sem notificação prévia da estância aduaneira relevante 
sobre o pedido.

Alteração 163
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 149 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Mediante pedido, dentro de um prazo 
específico, a alteração da declaração 
aduaneira pode ser deferida após a 
autorização de saída de mercadorias.

3. Mediante pedido, durante um período 
de três anos a contar da data de aceitação, 
a alteração da declaração aduaneira pode 
ser deferida após a autorização de saída de 
mercadorias.

Or. en

Justificação

Ao aditar o prazo de três anos ao artigo 149.º, n.º 3, evitamos inserir uma nova delegação de 
competências no artigo 151.º.

Alteração 164
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades aduaneiras podem, 
mediante apresentação de um pedido, 
autorizar uma pessoa a apresentar uma 
declaração aduaneira sob a forma de uma 
inscrição nos registos do declarante, desde 

1. As autoridades aduaneiras podem, 
mediante apresentação de um pedido, 
autorizar uma pessoa a apresentar uma 
declaração aduaneira sob a forma de uma 
inscrição nos registos do declarante, desde 
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que as autoridades aduaneiras tenham 
acesso a esses dados através do sistema 
eletrónico do declarante.

que as autoridades aduaneiras tenham 
acesso a esses dados através do sistema 
eletrónico do declarante no contexto dos 
controlos após a autorização de saída nos 
termos do artigo 41.º.

Or. de

Justificação

O regulamento deve estabelecer regras específicas aplicáveis à saída das mercadorias, 
mediante uma entrada na documentação da empresa, bem como à respetiva implementação. 
Tal inclui igualmente o acesso das autoridades aduaneiras aos sistemas eletrónicos de 
tratamento de dados das empresas. Como parte dos procedimentos especiais, o titular da 
autorização manterá as autoridades aduaneiras ao corrente dos regimes de exportação 
(informações gerais). A verificação dos dados terá lugar através de controlos após a 
autorização de saída (auditorias). As autoridades aduaneiras não devem ter acesso aos 
sistemas de funcionamento das empresas.

Alteração 165
Andreas Schwab, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades aduaneiras podem, 
mediante pedido, conceder uma dispensa à 
obrigação de apresentar as mercadorias.

2. As autoridades aduaneiras podem, 
mediante pedido, conceder uma dispensa à 
obrigação de apresentar as mercadorias, em 
conformidade com o artigo 124.º, n.º 1, 
que deve ser inscrita em conformidade 
com o artigo 154.º, n.º 1.

Or. de

Justificação

Konkrete Regelungen für die Bewilligung der Überlassung durch Anschreibung in den 
betrieblichen Unterlagen sowie zur Umsetzung sollten in der Verordnung festgelegt werden, 
wozu auch der Zugang der Zollbehörden zu den betrieblichen EDV-Systemen gehört. Im 
Rahmen der besonderen Verfahren werden die Zollbehörden vom Bewilligungsinhaber 
fortlaufend über Einfuhrvorgänge informiert (Globalmitteilung). Eine Verifizierung der 
Angaben erfolgt durch die nachträglichen Kontrollen (Betriebsprüfungen). Ein Zugang der 
Zollbehörden zu dem Betriebssystem der Unternehmen ist nicht erforderlich.
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Alteração 166
Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 154 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O titular da autorização referida no 
n.º 1 satisfaz os critérios enunciados no 
artigo 22.º, alíneas a) a d).

Or. fr

Justificação

A alteração visa ter em conta, no mínimo, os critérios dos operadores económicos 
autorizados para fiabilizar as operações.

Alteração 167
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 179

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem as regras 
aplicáveis às provas referidas no artigo 
178.º, n.º 2.

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem o seguinte:

(a) as condições para provar o estatuto da 
União relativamente a produtos da pesca 
marítima e mercadorias obtidas a partir 
destes últimos;
(b) as situações em que as autoridades 
aduaneiras podem dispensar a obrigação 
de apresentar prova de estatuto da União;
(c) as condições para o transbordo.

Or. en
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Justificação

As competências foram aperfeiçoadas de forma a dar uma base jurídica mais clara aos 
artigos 513.º-16a a 513.º-18c das DECAM.

Alteração 168
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 180 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Armazenagem, que inclui o depósito 
temporário, o entreposto aduaneiro e as 
zonas francas;

(b) Armazenagem, que inclui o entreposto 
aduaneiro e as zonas francas;

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 169
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 181 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A exploração de instalações de 
armazenagem para depósito temporário ou 
entreposto aduaneiro das mercadorias, 
exceto quando essa exploração seja 
efetuada pela própria autoridade aduaneira.

(b) a exploração de instalações de 
armazenagem ou entreposto aduaneiro das 
mercadorias, exceto quando essa 
exploração for efetuada pela própria 
autoridade aduaneira.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o carácter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.
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Alteração 170
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 181 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que um operador económico 
autorizado para simplificação aduaneira 
preenche as condições previstas na 
alínea b) desde que a atividade subjacente 
ao regime especial em causa tenha sido 
contemplada quando da concessão dessa 
autorização.

Considera-se que as condições 
estabelecidas na alínea b) foram 
preenchidas pelos operadores económicos 
autorizados e não exigem quaisquer 
outros controlos.

Or. de

Justificação

Num mercado global, os procedimentos aduaneiros especiais têm um considerável impacto 
na competitividade da economia da UE. Por conseguinte, as condições prévias e os requisitos 
para estes procedimentos e as correspondentes derrogações revestem também grande 
importância. Os procedimentos e condições para a emissão de condições devem ser
estabelecidos no presente regulamento.

Alteração 171
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 181 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que um operador económico 
autorizado para simplificação aduaneira 
preenche as condições previstas na 
alínea b) desde que a atividade subjacente 
ao regime especial em causa tenha sido 
contemplada quando da concessão dessa 
autorização.

Sem prejuízo das condições específicas 
que regem o procedimento em causa, um 
operador económico autorizado para 
simplificação aduaneira tem de preencher
as condições previstas na alínea b) do 
presente número. 

Or. en
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Justificação

Os AEO, por definição, devem sempre observar os critérios relativos ao cumprimento.

Alteração 172
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 186

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem as regras
aplicáveis ao apuramento referido no 
artigo 185.º.

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, a fim estabelecer disposições 
mais pormenorizadas no que diz respeito 
ao processo relativo às regras de 
apuramento, que especifiquem:

(a) as condições para o apuramento do 
procedimento especial;
(b) o prazo de apuramento, bem como
(c) a forma da nota de apuramento.

Or. en

Justificação

A disposição relativa às competências constante no presente artigo não é conforme com o 
artigo 290.º do TFUE. O objetivo, conteúdo e âmbito da delegação de competências devem 
ser explicitamente definidos no CAU.

Alteração 173
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 193 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em determinados casos, as 
mercadorias UE devem ser sujeitas ao 
regime de trânsito externo.

2. Quando forem exportadas para um país 
de trânsito comum ou com travessia do 
território de um ou de mais países de 
trânsito comum, em aplicação da 



PE498.017v01-00 92/119 AM\916428PT.doc

PT

Convenção sobre um regime de trânsito 
comum, as mercadorias são sujeitas a um 
regime comum de trânsito externo da 
União em qualquer das condições 
seguintes:
(a) se tiverem sido objeto das 
formalidades aduaneiras de exportação 
com vista à concessão de restituições à 
exportação para os países terceiros no 
âmbito da política agrícola comum,
(b) se forem provenientes de existências
de intervenção e estiverem sujeitas a 
medidas de controlo da utilização e/ou do 
destino, e tiverem sido objeto de 
formalidades aduaneiras na exportação 
para os países terceiros no âmbito da 
política agrícola comum;
(c) se forem suscetíveis de restituições ou 
dispensa de pagamento de direitos de 
importação, na condição de serem 
exportados a partir do território 
aduaneiro da União ou em conformidade 
com o artigo 81.º, n.º 3, do Código.

Or. en

Justificação

Esta disposição constitui um elemento essencial do CAU que deve ser estabelecida neste 
último, nos termos do artigo 290.º do TFUE. Atualmente, a disposição referida está incluída 
no artigo 722.º-04-(3) do projeto de DECAM.

Alteração 174
Sandra Kalniete, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de regulamento
Artigo 193 - n.º 3 - alínea b) - ponto ii-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) tenha sido efetuada entre dois 
pontos do território aduaneiro da União 
situados no mesmo Estado-Membro ou 
em dois Estados-Membros diferentes;
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Or. en

Justificação

Alteração 175
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 196 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Mediante pedido, as autoridades 
aduaneiras podem autorizar uma pessoa a 
recorrer a simplificações no que respeita à 
sujeição das mercadorias ao regime de 
trânsito da União e ao termo desse regime.

4. Mediante pedido, as autoridades 
aduaneiras podem autorizar uma pessoa a 
recorrer a simplificações no que respeita à 
sujeição das mercadorias ao regime de 
trânsito da União e ao termo desse regime, 
incluindo a utilização de um manifesto 
transmitido por sistema de intercâmbio 
eletrónico de dados como declaração de 
trânsito por qualquer companhia aérea ou 
marítima que efetue um número 
significativo de voos ou viagens entre 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A utilização de manifestos eletrónicos responde plenamente aos requisitos relativos às 
declarações eletrónicas e à apresentação. Esta disposição é conforme com o conceito de 
declaração por entrada nos registos, o que é essencial na modernização da legislação 
aduaneira da União.

Alteração 176
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 196 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Mediante pedido, as autoridades 4. Mediante pedido, as autoridades 
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aduaneiras podem autorizar uma pessoa a 
recorrer a simplificações no que respeita à 
sujeição das mercadorias ao regime de
trânsito da União e ao termo desse regime.

aduaneiras podem autorizar uma pessoa a 
recorrer a simplificações no que respeita à 
sujeição das mercadorias ao regime de 
trânsito da União e ao termo desse regime, 
incluindo a utilização de um manifesto 
transmitido por sistema de intercâmbio 
eletrónico de dados como declaração de 
trânsito por qualquer companhia aérea ou 
marítima que efetue um número 
significativo de voos ou viagens entre 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Since 1993, for efficiency reasons, a simplification was introduced whereby the airlines’ and 
shipping lines’ manifest, either in paper or in electronic form, could replace the individual 
paper transit documents. The Commission's proposal removes this simplification, which 
would have a serious impact on aircraft departure times with similar delays at destination 
and corresponding costs. This constitutes a significant threat to the "next day delivery" 
business model. The consequences of this for EU business and the consumer would be very 
serious. It is therefore essential that this simplification is retained and specifically provided 
for in the UCC.

Alteração 177
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 198 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As regras aplicáveis à concessão da 
autorização a que se refere o artigo 196.º, 
n.º 4;

(b) As regras aplicáveis à concessão da 
autorização para o expedidor autorizado, o 
destinatário autorizado, a utilização dos 
selos especiais e disposições relativas a 
regimes de trânsito simplificados para 
trajetos por via aérea e marítima a que se 
refere o n.º 4 do artigo n.º 196.

Or. en

Justificação

- Alínea b): somos de opinião que os regimes de trânsito simplificados para trajetos por via 
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aérea e marítima devem ser mantidos no CAU;

- Alínea c) o artigo 196.º, n.º 5, pode ser suprimido, pois as obrigações do titular da 
autorização, assim como a obrigação que a administração aduaneira tem de assegurar a sua 
observância estão regulamentadas ou, pelo menos, podem decorrer do título 1, capítulo 1, 
e.g., artigo 5.º, n.ºs 3 e 24. Consequentemente, a alínea c) é supérflua e pode ser suprimida.

Alteração 178
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 198 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As regras aplicáveis à concessão da 
autorização a que se refere o artigo 196.º, 
n.º 4;

(b) As regras aplicáveis à concessão da 
autorização a que se refere o artigo 196.º, 
n.º 4 que devem incluir a possibilidade de 
utilizar apenas uma entrada nos registos 
do declarante;

Or. en

Justificação

Podem ser estabelecidas regras específicas relativas à simplificação sobre a localização das 
mercadorias, mas tais regras não podem ligar o manifesto a um requisito de apresentação de 
uma declaração normal.

Alteração 179
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 199 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso se verifique uma necessidade 
económica e a fiscalização aduaneira não 
seja afetada desfavoravelmente por esse 
facto, as autoridades aduaneiras podem 
autorizar a armazenagem de mercadorias 
UE numa instalação de armazenagem 
destinada a depósito temporário ou a
entreposto aduaneiro. Essas mercadorias 

3. Caso se verifique uma necessidade 
económica e a fiscalização aduaneira não 
seja afetada desfavoravelmente por esse 
facto, as autoridades aduaneiras podem 
autorizar a armazenagem de mercadorias 
UE numa instalação de armazenagem 
destinada a entreposto aduaneiro. Essas 
mercadorias não devem ser consideradas 



PE498.017v01-00 96/119 AM\916428PT.doc

PT

não devem ser consideradas como estando 
sujeitas ao regime de depósito temporário
ou de entreposto aduaneiro.

como estando sujeitas ao regime de 
entreposto aduaneiro.  

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 180
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 199 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades aduaneiras devem 
garantir a fiscalização aduaneira das 
mercadorias sujeitas a um regime de 
armazenagem.

Suprimido

Or. en

Justificação

As obrigações do titular da autorização, assim como a obrigação da administração 
aduaneira de assegurar o seu cumprimento estão regulamentadas ou, pelo menos, podem 
decorrer do disposto no título 1, capítulo 1, artigo 5.º, n.ºs 3 e 24. Sugerimos, portanto, a 
supressão do n.º 4.

Alteração 181
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 200 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar que as mercadorias sujeitas 
ao regime de depósito temporário ou de
entreposto aduaneiro não sejam subtraídas 

(a) Assegurar que as mercadorias sujeitas 
ao regime de depósito temporário ou de
entreposto aduaneiro não sejam subtraídas 
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à fiscalização aduaneira; à fiscalização aduaneira;

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o carácter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 182
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 200 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cumprir as obrigações decorrentes da 
armazenagem das mercadorias sujeitas aos 
regimes de depósito temporário ou de
entreposto aduaneiro;

(b) Cumprir as obrigações resultantes da 
armazenagem das mercadorias que se 
encontrem sob regime de entreposto 
aduaneiro;

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do
CAM.

Alteração 183
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 200 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Observar as condições particulares 
fixadas na autorização de exploração de 
um entreposto aduaneiro ou de instalações 
de depósito temporário.

(c) Observar as condições particulares 
fixadas na autorização de exploração de 
um entreposto aduaneiro.
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Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o carácter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 184
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 200 - nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular do regime é responsável pelo 
cumprimento das obrigações resultantes da 
sujeição das mercadorias aos regimes de 
depósito temporário ou de entreposto 
aduaneiro.

3. O titular do regime é responsável pelo 
cumprimento das obrigações resultantes da 
sujeição das mercadorias ao regime de 
entreposto aduaneiro.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o carácter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 185
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 217 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem o seguinte:

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, para definir as disposições 
precisas do procedimento de utilização 
específico no âmbito da admissão 
temporária que especifiquem o seguinte:
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Or. en

Justificação

Alínea a): a disposição relativa a competências no presente artigo não é conforme com o 
artigo 290.º do TFUE. O objetivo, conteúdo e âmbito da delegação de competências devem 
ser explicitamente definidos no CAU.

Alínea c): Disposições supérfluas, já abrangidas pela alínea e-B) do nº 5 do artigo 1º.

Alteração 186
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 217 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A utilização específica referida no 
artigo 214.º, n.º 1;

(a) A utilização específica referida no 
artigo 214.º, n.º 1 nas seguintes situações:

(i) meios de transporte, paletes e 
contentores;
(ii) objetos de uso pessoal e mercadorias 
importadas por viajantes para fins 
desportivos,
(iii) material de bem-estar destinado ao 
pessoal marítimo,
(iv) material destinado a combater os 
efeitos das catástrofes
(v) Equipamento médico, cirúrgico e de 
laboratório;
(vi) animais,
(v) bens para utilização em zonas de 
fronteira,
(vi) suportes de som, de imagens ou de 
informação, material promocional,
(vii) equipamento profissional;
(viii) material didático e equipamento 
científico,
(ix) embalagens,
(x) moldes, matrizes, clichés, desenhos, 
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projetos, instrumentos de medida, de 
controlo, de verificação e outros objetos 
semelhantes,
(xi) ferramentas e instrumentos especiais;
(xii) produtos que devem servir para 
efetuar ensaios ou para serem submetidas 
a ensaios,
(xiii) amostras,
(xiv) meios de produção de substituição,
(xv) produtos para exposição ou venda,
(xvi) peças sobressalentes, acessórios e 
equipamentos,
(xvii) outras mercadorias;

Or. en

Justificação

Alínea a): a disposição relativa a competências no presente artigo não é conforme com o 
artigo 290.º do TFUE. O objetivo, conteúdo e âmbito da delegação de competências devem 
ser explicitamente definidos no CAU.

Alínea c): Disposições supérfluas. já abrangida pela alínea e-B) do nº 5 do artigo 1º.

Alteração 187
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 217-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 217.º-A
Procedimento de comitologia

A Comissão adota, por meio de atos de 
execução, medidas sobre os prazos 
referidos no artigo 215.º, n.º 2, a fim de 
assegurar a aplicação uniforme da 
legislação aduaneira. Esses atos de 
execução são adotados segundo o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 244.º, n.º 4.
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Or. en

Justificação

A atribuição de competências de execução dá a base jurídica para estabelecer os prazos 
durante os quais as mercadorias podem permanecer em regime de admissão temporária num 
ato de execução.

Alteração 188
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 218 - nº 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os desperdícios e resíduos resultantes da 
inutilização de mercadorias sujeitas ao 
regime de destino especial são 
considerados como sujeitos ao regime de
depósito temporário.

5. Os desperdícios e resíduos resultantes da 
inutilização de mercadorias sujeitas ao 
regime de destino especial são 
considerados como estando em depósito 
temporário.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação"". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 189
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 219

Texto da Comissão Alteração

Artigo 219.º Suprimido
Delegação de poderes

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem as regras 
aplicáveis ao procedimento destinado a 
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garantir a fiscalização aduaneira em 
conformidade com o artigo 218.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Disposições supérfluas, já abrangidas pelo n.º 5 do artigo 1º.

Alteração 190
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 224 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A. Quando forem necessárias 
condições uniformes para atos legalmente 
vinculativos da União, serão conferidas à 
Comissão, até 31 de dezembro de 2014, 
competências de execução.
As competências de execução referidas no 
primeiro parágrafo serão 
automaticamente prorrogadas por um 
período indeterminado.

Or. en

Justificação

Como também referido no artigo 243.º, já que a Comissão tem que indicar, num prazo de 18 
meses a partir da entrada em vigor do CAU, se tenciona adotar atos delegados e atos de 
implementação, convém incluir no CAU uma disposição clara que inclua esse prazo, tanto 
para a atribuição de competências delegadas, como de competências de execução (artigo 
244.º). Esse prazo consta no n.º 1.

Alteração 191
Wim van de Camp

Proposta de regulamento



AM\916428PT.doc 103/119 PE498.017v01-00

PT

Artigo 228 - n.º 2 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Noutros casos devidamente justificados 
pelo tipo de tráfego ou por exigências de 
acordos internacionais.

(c) Noutros casos devidamente justificados 
pelo tipo de tráfego, o tipo de mercadorias
ou por exigências de acordos 
internacionais.

Or. en

Justificação

A dispensa não é aplicável apenas a tipos de tráfego, mas também a diferentes tipos de 
mercadorias. Por exemplo, a eletricidade.

Alteração 192
Olle Schmidt

Proposta de regulamento
Artigo 228 – n.º 2 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) para as mercadorias exportadas por 
um operador económico autorizado.

Or. en

Justificação

No futuro, o estatuto de OEA desempenhará um papel crucial, pelo que é muito importante 
dispor de verdadeiras simplificações.  Os operadores económicos cumpridores e de boa-fé 
devem poder beneficiar ao máximo das simplificações enquanto OEA.  Por isso as isenções 
para estes últimos em matéria de declarações sumárias de chegada são fundamentais; devem 
ser qualificadas como elementos essenciais e claramente enunciadas no ato de base.

Alteração 193
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
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Artigo 228 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. A declaração prévia de saída deve 
revestir uma das seguintes formas:

Suprimido

(a) Caso as mercadorias que saem do 
território aduaneiro da União estiverem 
sujeitas a um regime aduaneiro para o 
qual seja exigida uma declaração 
aduaneira, a declaração aduaneira 
adequada;
(b) Uma notificação de reexportação, nos 
termos do artigo 235.º;
(c) A declaração sumária de saída 
referida no artigo 236.º.
(d) O aviso de reexportação referido no 
artigo 239.º.

Or. en

Justificação

Uma vez que, segundo o artigo 228.º, n.º 5, o aviso de reexportação não tem que conter os 
elementos necessários para a declaração sumária de saída, esse aviso não deve ser 
considerado como uma declaração de pré-partida. Consideramos, portanto, que o aviso de 
reexportação deve ser incluído no n.º 4.

Alteração 194
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 230 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O ónus que para os operadores decorre do 
respetivo preenchimento deve ser 
devidamente tido em conta.

Or. de

Justificação

A Decisão de 1 de dezembro de 2011 propunha que a introdução de subsídios para pequenas 
expedições que serão uniformemente regulamentados a nível da UE – ‘declarações 



AM\916428PT.doc 105/119 PE498.017v01-00

PT

aduaneiras orais’. Propõe-se o presente aditamento, a fim de dar à Comissão a possibilidade 
de regulamentar na matéria no quadro de atos delegados.

Alteração 195
Andreas Schwab, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 233 – nº 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A pedido, as autoridades aduaneiras 
podem autorizar uma pessoa a recorrer a 
simplificações no que respeita à colocação 
das mercadorias no regime de exportação 
e para efeitos desse regime. Os interesses 
económicos do operador económico serão, 
assim, tidos em consideração.

Or. de

Justificação

A Decisão de 1 de dezembro de 2011 propunha que a introdução de subsídios para pequenas 
expedições que serão uniformemente regulamentados a nível da UE – ‘declarações 
aduaneiras orais’. Propõe-se o presente aditamento, a fim de dar à Comissão a possibilidade 
de regulamentar na matéria no quadro de atos delegados.

Alteração 196
Constance Le Grip, Malcolm Harbour, Matteo Salvini, Adam Bielan, Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 235 - n.º 3 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Às mercadorias sujeitas ao regime de 
depósito temporário que sejam 
reexportadas diretamente de instalações de 
depósito temporário.

(c) Às mercadorias em regime de depósito 
temporário que sejam reexportadas 
diretamente de instalações de depósito 
temporário.

Or. en
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Justificação

A alteração destina-se a mudar o caráter do depósito temporário de "procedimento 
aduaneiro especial para "situação". Fica, assim, restabelecida a situação existente antes do 
CAM.

Alteração 197
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 236 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A declaração sumária de saída é 
apresentada por uma das seguintes 
pessoas:
(a) A pessoa que retira as mercadorias do 
território aduaneiro da Comunidade ou 
que assume a responsabilidade pelo 
transporte das mercadorias para fora 
desse território;
(b) O exportador ou expedidor ou outra 
pessoa em nome ou por conta da qual 
atuam as pessoas referidas na alínea a);
(c) Qualquer pessoa capaz de apresentar 
as mercadorias em questão ou de as 
mandar apresentar à autoridade 
aduaneira competente.

Or. en

Justificação

A determinação da pessoa que apresenta a declaração sumária de saída constitui um 
elemento essencial do CAC que deve ser estabelecido no próprio CAU, em conformidade 
com o artigo 290.º do TFUE.

Alteração 198
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
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Artigo 236 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As autoridades aduaneiras podem 
dispensar a obrigação de apresentar uma 
declaração sumária de saída nos casos 
referidos no artigo 228.º, n.º 2, alínea c).

Or. en

Justificação

Não há disposição legal para dispensar a apresentação de uma declaração sumária de saída. 
É, portanto, incluída uma referência no artigo 228.º, n.º 2, alínea c).

Alteração 199
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 236 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. A declaração sumária de saída deve 
ser apresentada à estância aduaneira de 
saída. As autoridades aduaneiras podem 
permitir que a declaração sumária de 
saída seja apresentada a outra estância 
aduaneira, desde que esta comunique ou 
disponibilize imediatamente por via 
eletrónica à estância aduaneira de saída 
os elementos necessários.

Or. en

Justificação

A estância aduaneira competente aquando da apresentação da declaração sumária de saída 
é clarificada nesta disposição.

Alteração 200
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
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Artigo 237 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todavia, deixa de ser possível qualquer 
alteração após as autoridades aduaneiras:
(a) Terem informado a pessoa que 
apresentou a declaração sumária da sua 
intenção de proceder à verificação das 
mercadorias;
(b) Terem verificado a inexatidão dos 
elementos em causa;
(c) Terem autorizado o levantamento das 
mercadorias.

Or. en

Justificação

Propomos que seja mantido o artigo 181.º, n.º 1, do CAM e que sejam incluídos no CAU os 
casos em que não é possível alterar a declaração sumária de saída.

Alteração 201
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 237, nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Considera-se que a declaração sumária 
de saída não foi apresentada sempre que as 
mercadorias declaradas não tiverem saído 
do território aduaneiro da União dentro de 
um prazo específico após a apresentação 
dessa declaração.

2. Considera-se que a declaração sumária 
de saída não foi apresentada sempre que as 
mercadorias declaradas não tiverem saído 
do território aduaneiro da União dentro de 
um prazo específico após a apresentação 
dessa declaração.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que o prazo após o qual uma declaração sumária de saída é considerada 
como não apresentada pode ser considerado como um elemento essencial da legislação 
aduaneira e constitui atualmente uma pequena disposição estabelecida no artigo 820.º-18(2) 
das DECAM, propomos que esse prazo seja incluído no próprio CAU.
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Alteração 202
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 238

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem o seguinte:

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que complementem as regras 
relativas ao procedimento aplicável à 
apresentação de uma declaração sumária 
de saída a que se refere o artigo 236.º.

(a) As regras aplicáveis ao procedimento 
de apresentação de uma declaração 
sumária de saída; 
(b) Os casos em que é autorizada a 
alteração da declaração sumária de saída, 
tal como se refere no artigo 237.º, n.º 1; 
(c) O prazo referido no artigo 237.º, n.º 2, 
decorrido o qual se considera que uma 
declaração sumária de saída não foi 
apresentada.

Or. en

Justificação

Alínea b): já que as regras relativas à alteração de uma declaração sumária de saída estão 
estabelecidas no artigo 237.º, n.º 1, esta competência pode ser suprimida.

Alínea c) já que o prazo a partir do qual uma declaração sumária de saída é considerada 
como não tendo sido apresentada está estabelecido no artigo 237.º, n.º 2, esta competência 
pode ser suprimida.

Alteração 203
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
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Artigo 238-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 238.º-A
Atribuição de competências de execução

A fim de assegurar condições uniformes 
de aplicação da legislação aduaneira, a 
Comissão adota, por meio d atos de 
execução, medidas sobre: 
a) as responsabilidades do entreposto 
aduaneiro de saída relativamente à 
declaração sumária de saída;
b) a possibilidade de as autoridades 
aduaneiras, quando apropriado em 
acordo recíproco, autorizarem que a 
declaração sumária de saída seja 
apresentada num outro entreposto 
aduaneiro,
Os referidos atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 244.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Subparagraph a: because further rules on the responsibilities of the customs office of exit may 
be considered to ensure the uniform application of the customs legislation (and are drafted in 
Article 820-16(4) MCCIP), it is appropriate to create an empowerment for the Commission to 
adopt implementing measures on this issue.

Subparagraph b: the draft MCCIP foresees in the possibility that customs authorities, where 
appropriate in agreement with each other, allow the exit summary declaration to be lodged at 
another customs office. To enable the Commission to adopt implementing acts on this issue, 
which concern uniform application of customs legislation and which are proposed in Article 
820-16(7) MCCIP, an empowerment is included.

Alteração 204
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 239, nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que mercadorias não-UE saírem 
do território aduaneiro da União 
diretamente de uma instalação de depósito 
temporário ou de uma zona franca e não 
seja exigida uma notificação de 
reexportação nem uma declaração sumária 
de saída, a pessoa responsável deve 
apresentar um aviso de reexportação à 
estância aduaneira competente.

1. Sempre que mercadorias não-UE saírem 
do território aduaneiro da União 
diretamente de uma instalação de depósito 
temporário ou de uma zona franca e não 
seja exigida uma notificação de 
reexportação nem uma declaração sumária 
de saída, deve ser apresentado um aviso de 
reexportação à estância aduaneira 
competente.

Or. en

Justificação

Atendendo a que a pessoa que apresenta o aviso de reexportação está incluída no n.º 4, a 
referência a essa pessoa é suprimida no n.º 1.

Alteração 205
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 239 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A declaração sumária de saída é 
apresentada por uma das seguintes 
pessoas:
(a) A pessoa que retira as mercadorias do 
território aduaneiro da Comunidade ou 
que assume a responsabilidade pelo 
transporte das mercadorias para fora 
desse território;
(b) O exportador ou expedidor ou outra 
pessoa em nome ou por conta da qual 
atuam as pessoas referidas na alínea a);
(c) Qualquer pessoa capaz de apresentar 
as mercadorias em questão ou de as 
mandar apresentar à autoridade 
aduaneira competente.
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Or. en

Justificação

Atendendo a que a pessoa que apresenta o aviso de reexportação constitui um elemento 
essência da legislação aduaneira, são aqui incluídas as normas à mesma aplicáveis.

Alteração 206
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 243 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 2.º, 7.º, 10.º, 16.º, 20.º, 23.º, 25.º, 
31.º, 33.º, 43.º, 55.º, 57.º, 64.º, 76.º, 87.º, 
94.º, 102.º, 109.º, 113.º, 118.º, 129.º, 133.º, 
136.º, 139.º, 142.º, 145.º, 151.º, 155.º, 
157.º, 166.º, 171.º, 173.º, 177.º, 179.º, 
182.º, 184.º, 186.º, 190.º, 192.º, 195.º, 
198.º, 202.º, 217.º, 219.º, 230.º, 232.º, 
234.º, 238.º e 241.º é conferida à Comissão 
por um período indeterminado, a partir da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 2.º, 7.º, 10.º, 16.º, 20.º, 23.º, 25.º, 
31.º, 33.º, 43.º, 55.º, 57.º, 64.º, 76.º, 87.º, 
94.º, 102.º, 109.º, 113.º, 118.º, 129.º, 133.º, 
136.º, 139.º, 142.º, 145.º, 151.º, 155.º, 
157.º, 166.º, 171.º, 173.º, 177.º, 179.º, 
182.º, 184.º, 186.º, 190.º, 192.º, 195.º, 
198.º, 202.º, 217.º, 219.º, 230.º, 232.º, 
234.º, 238.º e 241.º é conferida à Comissão 
até 31 de dezembro de 2014.

Or. en

Justificação

The Commission has indicated that she will adopt delegated and implementing acts no longer 
than 18 months after the entry into force of the UCC. It is therefore appropriate to include in 
the UCC a clear provision that contains this deadline, in both the provision on delegation of 
powers and the provision on conferral of implementing powers (Article 244). Such provisions 
are also included in other regulations and directives, such as Article 25 of Directive 
2010/45/EU of 7 July 2010 (OJ L207/14), Article 10 of Regulation (EU) No. 911/2010 of 22 
September 2010 (OJ L276/1) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 
2010 (OJ L295/23).

Alteração 207
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
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Artigo 243 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 2.º, 7.º, 10.º, 16.º, 20.º, 23.º, 25.º, 
31.º, 33.º, 43.º, 55.º, 57.º, 64.º, 76.º, 87.º, 
94.º, 102.º, 109.º, 113.º, 118.º, 129.º, 133.º, 
136.º, 139.º, 142.º, 145.º, 151.º, 155.º, 
157.º, 166.º, 171.º, 173.º, 177.º, 179.º, 
182.º, 184.º, 186.º, 190.º, 192.º, 195.º, 
198.º, 202.º, 217.º, 219.º, 230.º, 232.º, 
234.º, 238.º e 241.º é conferida à Comissão 
por um período indeterminado, a partir da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 2.º, 7.º, 10.º, 16.º, 20.º, 23.º, 25.º, 
31.º, 33.º, 43.º, 55.º, 57.º, 64.º, 76.º, 87.º, 
94.º, 102.º, 109.º, 113.º, 118.º, 129.º, 133.º, 
136.º, 139.º, 142.º, 145.º, 151.º, 155.º, 
157.º, 166.º, 171.º, 173.º, 177.º, 179.º, 
182.º, 184.º, 186.º, 190.º, 192.º, 195.º, 
198.º, 202.º, 217.º, 219.º, 230.º, 232.º, 
234.º, 238.º e 241.º é conferida à Comissão 
por um período de 5 anos, a partir da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de cinco anos. A delegação de 
poderes deve ser tacitamente prorrogada 
por períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do final de cada período.

Or. en

Justificação

A introdução de período de revisão permitiria a apresentação de relatórios formais sobre a 
utilização dos poderes de delegação da Comissão.

Alteração 208
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 243 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A delegação de poderes referida no 
n.º 2 é automaticamente prolongada por 
um período de cinco anos. A Comissão 
elabora um relatório relativo a cada um 
dos poderes delegados e apresentá-lo-á ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho o 



PE498.017v01-00 114/119 AM\916428PT.doc

PT

mais tardar menos nove meses antes do 
final do prazo de cinco anos. Esse 
relatório avaliará, em particular, os 
efeitos, a nível da União e nacional, dos 
atos delegados e atos de execução nas 
políticas económicas, nas empresas, no 
ónus administrativo, na dotação em 
pessoal, no orçamento, nos recursos e na 
capacidade de ação e indicará formas de 
inovação e melhoria dos procedimentos 
aduaneiros, bem como da aplicação da 
legislação aduaneira. Quando apropriado, 
o relatório será acompanhado de 
propostas de alteração do Código e 
respetivos atos delegados. A delegação de 
poderes será, ou tacitamente prolongada 
por períodos de idêntica duração, ou 
revogada em conformidade com o n.º 3, 
ou prolongada por um período e nas 
condições definidas pelo Parlamento 
Europeu e pelo Conselho.

Or. en

Justificação

A provision is proposed to allow the delegation of powers to be extended for a period of five 
years. Not longer than nine months before the end of this five-year period the Commissions 
shall conduct an evaluation and draw up a report of the implementation of each of the 
delegated acts.  The report shall contain an evaluation on several aspects, such as economic 
policies and resourcing. The report shall, where appropriate, be accompanied by proposals 
for amending the Code and its delegated acts. The results of the evaluation may lead to:
- extension of the delegation of powers for periods of an identical duration (five years);
- revocation of the delegation of powers;
- extension for a period and under the conditions defined by the European Parliament and the 
Council.

Such an evaluation provision has also been included in other regulations and directives, such 
as Article 7 of Regulation (EU) No. 70/2012 of 18 January 2012 (OJ L32/1), Article 14 of 
Directive 2010/30/EU of 19 May 2010 (OJ L153/1), Article 25 of Directive 2010/45/EU of 7 
July 2010 (OJ L207/14) and Article 15 of Regulation (EU) No. 995/2010 of 20 October 2010 
(OJ L295/23).

Alteração 209
Adam Bielan, Malcolm Harbour
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Proposta de regulamento
Artigo 243 - nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. 
Atendendo a que algumas das disposições 
de um projeto de ato delegado poder 
alterar fundamentalmente a forma como 
as regras de base estabelecidas no 
presente regulamento eram aplicadas 
antes da sua entrada em vigor, a 
Comissão assegurará que a adequada 
consulta pré-adoção do Conselho, do 
Parlamento Europeu e da comunidade 
empresarial tenha lugar em devido tempo 
e que os seus pontos de vista sejam tidos 
em conta antes da adoção de um ato 
delegado, de modo a precaver efeitos 
potencialmente negativos na 
competitividade da União.

Or. en

Justificação

A fim de viabilizar a adequada troca de pontos de vista e um período transitório apropriado 
no caso dos atos delegados com um impacto potencial na competitividade da UE, é 
importante levar a cabo a adequada consulta dos Estados-Membros e intervenientes 
relevantes e ter devidamente em conta os seus pontos de vista.

Alteração 210
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 243-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 243-A 
A Comissão pode autorizar um ou mais 
Estados-Membros que o solicitarem a 
testar simplificações na aplicação da 
legislação aduaneira. Esses testes-piloto 
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devem ser abertos a todos os Estados-
Membros e avaliados periodicamente.

Or. en

Justificação

É apropriado introduzir nas disposições finais uma disposição geral que viabilize projetos-
piloto inovadores.

Alteração 211
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 243-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 243-B
A Comissão deve adotar as medidas 
referidas no artigo 243.º através de atos de 
execução. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 244.º, 
n.º 2.

Or. en

Justificação

É apropriado introduzir nas disposições finais uma disposição geral que viabilize projetos-
piloto inovadores.

Alteração 212
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 244 - nº 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se for necessário obter o parecer do 
comité por procedimento escrito e for feita 
referência ao presente número, tal

6. O procedimento escrito só será 
encerrado sem resultados quando o 
presidente assim o decidir ou um membro 
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procedimento só será encerrado sem 
resultados caso, dentro do prazo fixado 
para a formulação do parecer do comité,
o seu presidente assim o decidir.

do comité assim o requerer. Nesses casos, 
o presidente convoca uma reunião do 
comité num prazo razoável.

Or. en

Justificação

Por que motivo apenas o presidente pode decidir do encerramento do procedimento escrito? 
Quais as respetivas consequências? Tal não é conforme ao disposto no artigo 3.º, n.º 5, do 
Regulamento192/2011.
Essa disposição tem a seguinte redação:
“Salvo disposição em contrário do ato de base, o procedimento escrito será dado por 
encerrado sem resultados se, no prazo referido no primeiro parágrafo, o presidente assim o 
decidir ou um membro do comité assim o requerer. Nesses casos, o presidente convoca uma 
reunião do comité num prazo razoável.”
É preferível incluir esta disposição no CAU) ou à mesma fazer referência.

Alteração 213
Wim van de Camp, Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 244-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 244.º-A
Outras questões

O Comité do Código Aduaneiro pode 
examinar qualquer questão relativa à 
legislação aduaneira que seja suscitada 
pelo seu presidente, por iniciativa da 
Comissão ou a pedido de um 
representante de um Estado-Membro, e 
que diga, nomeadamente, respeito ao 
seguinte:
(a) medidas de estímulo à inovação;
b) os casos em que o Código e respetivos 
atos delegados e atos de execução tenham 
consequências negativas 
desproporcionadas para as políticas 
económicas, as empresas, o ónus 
administrativo, a dotação em pessoal, o 
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orçamento, os recursos ou a capacidade 
de ação;
(c) os problemas decorrentes da aplicação 
da legislação aduaneira;
d) A posição a adotar pela União no 
âmbito de comités, grupos de trabalho e 
painéis criados por acordos 
internacionais em matéria de legislação 
aduaneira ou ao abrigo de tais acordos.

Or. en

Justificação

Propõe-se manter o artigo 185.º do CAM no CAU e incluir no CAU uma oportunidade para o 
Comité do Código Aduaneiro examinar os casos em que é apropriado encorajar a inovação 
ou os casos em que o CAU ou os seus atos delegados ou atos de execução tenham 
consequências negativas desproporcionadas.

Alteração 214
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 247 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos que não são referidos no n.º 1 
são aplicáveis a partir do primeiro dia do 
primeiro mês subsequente a um período 
de 18 meses após a data referida naquele 
número. 

2. Os artigos que não são referidos no nº 1 
são aplicáveis em 1 de janeiro de 2017.

Or. en

Justificação

O período de 18 meses acontar da data de entrada em vigor é demasiado curto para a plena 
implementação do Código Aduaneiro da UInião a nível nacional, não só no plano aduaneiro, 
mas também no plano comercial. O prazo de aplicação do CAU deve estar associado à 
publicação e entrada em vigor dos actos delegados e actos de execução. Importa establecer 
um prazo de 24 meses.
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Alteração 215
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 247 - nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos que não são referidos no n.º 1 
são aplicáveis a partir do primeiro dia do 
primeiro mês subsequente a um período 
de 18 meses após a data referida naquele 
número.

2. Os artigos que não são referidos no nº 1 
são aplicáveis em 1 de janeiro de 2017.

Or. en

Justificação

The provisions on entry into force and application follow from a time-line and presumptions 
which are difficult to understand. The entry into force of the UCC is followed within 6 months 
by an IT work programme (Article 17). After 18 months after the entry into force of the UCC 
its delegated acts and implementing acts become applicable.
It is appropriate to adopt the IT work programme before the entry into force of the UCC. It is 
important (from a political point of view) to know what happens when with regard to the IT 
implementation at the time of the vote for the UCC.

Furthermore, the period of 18 months after entry into force is too short to fully implement the 
UCC nationally, the more so because delegated acts and implementing will not be finalised 
until the end of this period. About 24 months are necessary to implement the UCC, starting 
after the adoption of all delegated acts and implementing acts. Not only for customs, but also 
for trade.
The deadline for application of the UCC should be linked with the publication and entry into 
force of the delegated acts and implementing acts. This period has to be set on 24 months. 
The period for drafting and adoption of delegated acts and implementing acts will remain 18 
months (Articles 243 and 244).


