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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

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

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

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

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

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) nº 515/97, de 13 de março de 1997, relativo à assistência mútua entre 
as autoridades administrativas dos Estados-Membros e colaboração entre estas e a 
Comissão, tendo em vista assegurar a correta aplicação das regulamentações aduaneira 
e agrícola
(COM(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0796),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2 e os artigos 33.° e 325.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0421/2013),

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

– Tendo em conta o parecer do Tribunal de Contas1,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores (A7-0000/2014),

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

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

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

                                               
1 .....
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os dados constantes na avaliação de 
impacto da Comissão relativa à alteração 
do Regulamento (CE) n.º 515/97  
(SWD(2013)0482 final) relativos à 
dimensão do problema, referem que a 
fraude resultante da falsa declaração da 
origem pode elevar-se, por si só, a uma 
perda anual de 100 milhões de EUR para 
a UE27. Em 2011, os Estados-Membros
comunicaram 1 905 casos de detecção de
fraudes e outras irregularidades num 
montante de 107,7 milhões de EUR de 
perdas, relacionadas com a descrição 
enganosa de mercadorias. Trata-se aqui 
apenas de perdas detetadas pelos Estados-
Membros e pela Comissão. A dimensão 
real do problema é substancialmente 
maior, não existindo informações 
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disponíveis relativamente a cerca de 
30 000 casos detetados de fraude 
potencial.

Or. pt

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5 -B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) É dever da União combater a fraude 
em matéria aduaneira dando assim o seu 
contributo para o objectivo do mercado 
interno de ter produtos seguros e com 
certificados de origem verdadeiros a fim 
de assegurar um elevado nível de 
protecção dos consumidores.

Or. pt

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A deteção de fraudes, a identificação 
das tendências dos riscos e a aplicação de 
procedimentos eficazes de gestão do risco 
dependem de forma significativa da 
identificação e análise cruzada de 
conjuntos de dados operacionais. Por 
conseguinte, é necessário estabelecer, a 
nível da União Europeia, um repertório que 
contenha dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias, 
incluindo o trânsito de mercadorias nos 
Estados-Membros e a exportação direta. 

(6) Dado o aumento da magnitude da 
fraude em matéria aduaneira é crucial 
aumentar a deteção e a prevenção 
simultâneamente a nível nacional e 
europeu. A deteção de fraudes, a 
identificação das tendências dos riscos e a 
aplicação de procedimentos eficazes de 
gestão do risco dependem de forma 
significativa da identificação e análise 
cruzada de conjuntos de dados 
operacionais. Por conseguinte, é necessário 
estabelecer, a nível da União Europeia, um 
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Para este efeito, os Estados-Membros 
deverão autorizar a reprodução sistemática 
de dados sobre importação, exportação e 
trânsito de mercadorias dos sistemas 
geridos pela Comissão e devem fornecer à 
Comissão dados relativos ao trânsito de 
mercadorias no interior de um Estado-
Membro e à exportação direta.

repertório o mais completo possível que 
contenha dados sobre importação, 
exportação e trânsito de mercadorias por 
terra, mar ou ar, incluindo o trânsito de 
mercadorias nos Estados-Membros e a 
exportação direta. Para este efeito, os 
Estados-Membros deverão autorizar a 
reprodução sistemática de dados sobre 
importação, exportação e trânsito de 
mercadorias dos sistemas geridos pela 
Comissão e devem fornecer à Comissão, 
no mais curto prazo, dados relativos ao 
trânsito de mercadorias no interior de um 
Estado-Membro e à exportação direta. A 
Comissão deve apresentar anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho os 
resultados gerados por este reportório.

Or. pt

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

aduaneiro, a Comissão deve, por 
conseguinte, ter o direito de exigir os 
documentos justificativos de importações e 
exportações diretamente aos operadores 
económicos em questão. Estes operadores 
económicos deverão ser obrigados a 
fornecer à Comissão os documentos 
solicitados em tempo útil, após notificação 
prévia por parte da Comissão aos 
Estados-Membros.

Or. pt

Alteração 6

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

Texto da Comissão Alteração

- prestadores de serviços que exercem as 
suas actividades na cadeia logística 
internacional, proprietários, expedidores, 
destinatários, tansitários, tarnsportadores e 
outros intermediários ou pessoas que 
intervêm na cadeia logística internacional;

- prestadores de serviços públicos ou 
privados que exercem as suas actividades 
na cadeia logística internacional, 
proprietários, expedidores, destinatários, 
tansitários, tarnsportadores e outros
intermediários ou pessoas que intervêm na 
cadeia logística internacional;

Or. pt

Justificação

Por uma questão de coerência no texto, deveremos indicar prestadores de serviços públicos 
ou privados como de resto surge em todo o Regulamento.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2 -A (novo)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 16.° -A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) É inserido o seguinte Artigo:

"Artigo 16.°-A

Os documentos, cópias autenticadas de 
documentos, certificados, todos os atos ou 
decisões emanados das autoridades 
administrativas, relatórios e quaisquer 
outras informações obtidas por agentes de 
um Estado-Membro e transmitidas a 
outro Estado-Membro nos casos de 
assistência previstos nos artigos 13.º a 15.º 
podem constituir elementos de prova 
admissíveis em processos administrativos 
ou judiciais do Estado-Membro
destinatário dessas informações, como se 
tivessem sido obtidas no Estado membro 
em que corre o processo.”

Or. pt

Justificação

Não há qualquer motivo para restringir esta possibilidade aos casos de assistência mediante 
pedido, devendo alargar-se à assistência espontânea prevista no artigo 16 do Regulamento 
(CE) nº 515/97.

Alteração 8

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

Texto da Comissão Alteração

«1. Sem prejuízo das competências dos 
Estados-Membros, para efeitos da gestão 
do risco prevista no artigo 4.º, n.os 25 e 26, 
e no artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92, e a fim de ajudar as 
autoridades referidas no artigo 29.º a 
detetar os movimentos de mercadorias 
objeto de operações suscetíveis de violar as 
regulamentações aduaneira e agrícola, bem 

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

como os meios de transporte aéreos, 
marítimos ou por terra, incluindo os 
contentores, utilizados para esse efeito, a 
Comissão cria e gere um repertório de 
dados provenientes dos prestadores de 
serviços, públicos ou privados, que 
exercem as suas atividades na cadeia 
logística internacional. Essas autoridades 
têm acesso direto a este repertório.»

Or. pt

Justificação

Se actualmente se trata apenas dos contentores que chegam ou transitam no espaço 
aduaneiro europeu por navio, devemos no entanto deixar aberta a possibilidade de a 
Comissão poder alargar o âmbito da sua actuação no contexto deste Regulamento à 
circulação de mercadorias no espaço europeu por terra ou por ar.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – ponto b
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18.° -A – n° 2 – alínea a

Texto da Comissão Alteração

a) Aceder ou extrair e armazenar o 
conteúdo dos dados, independentemente do 
meio ou da forma, e a utilizar os dados 
para efeitos de um processo administrativo 
ou judicial no respeito pela legislação 
aplicável em matéria de direitos de 
propriedade intelectual. A Comissão 
estabelece as garantias adequadas contra 
a intromissão arbitrária das autoridades 
públicas, incluindo medidas técnicas e 
organizativas e requisitos de 
transparência relativamente aos titulares 
dos dados. Os titulares dos dados devem 
ter o direito de aceder e retificar os dados 
tratados para este efeito;

a) Aceder ou extrair e armazenar o 
conteúdo dos dados, independentemente do 
meio ou da forma, e a utilizar os dados 
para efeitos de um processo administrativo 
ou judicial no respeito pela legislação 
aplicável em matéria de direitos de 
propriedade intelectual. Os titulares dos 
dados devem ter o direito de aceder e 
retificar os dados tratados para este efeito;

Or. pt
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Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para umajust melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória. 

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

(c) São aditados os seguintes n.os 5 e 6: (c) È aditado o seguinte n.o 6:

"5. A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados controla a 
conformidade do diretório com o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

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

Or. pt

Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para uma melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória. 

Alteração 11

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

6. Sem prejuízo do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, a 
Comissão pode transferir, sob reserva do 
acordo dos prestadores de serviços, 
públicos ou privados, que exercem as suas 
atividades na cadeia logística 
internacional, os dados referidos no 
artigo 18.º-A, n.º 3, para organizações 
internacionais e/ou instituições/agências da 
UE que contribuem para a proteção dos 
interesses financeiros da União e a correta 
aplicação da regulamentação aduaneira, 
com as quais a Comissão tiver celebrado 
um acordo ou memorando de 
entendimento.

6. A Comissão pode transferir os dados 
referidos no artigo 18.º-A, n.º3, para 
organizações internacionais e/ou 
instituições/agências da UE que 
contribuem para a proteção dos interesses 
financeiros da União e a correta aplicação 
da regulamentação aduaneira, com as quais 
a Comissão tiver celebrado um acordo ou 
memorando de entendimento.

Or. pt

Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para uma melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – ponto c
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18.° -A – n°6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os dados são transferidos ao abrigo do 
presente número apenas para os efeitos 
previstos no presente regulamento, 
incluindo ainda a proteção dos interesses 
financeiros da União, e/ou para efeitos da 
gestão dos riscos prevista no artigo 4.º, n.os

25 e 26, e no artigo 13.º, n.º 2, do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92.

Os dados são transferidos ao abrigo do 
presente número apenas para os efeitos 
previstos no presente regulamento, 
incluindo a proteção dos interesses 
financeiros da União, e/ou para efeitos da 
gestão dos riscos prevista no artigo 4.º, n.os

25 e 26, e no artigo 13.º, n.º 2, do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92.

Or. pt
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Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para uma melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

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

A transferência de dados a fazer nos 
termos do presente número, deve respeitar
os princípios de proteção de dados, a 
possibilidade de os titulares de dados 
exercerem os seus direitos de acesso e 
correção e de acederem a vias de recurso 
administrativas e judiciais, bem como um 
mecanismo de controlo independente, a 
fim de garantir a conformidade com as 
garantias em matéria de proteção de dados.

Or. pt

Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para uma melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4 – alínea b
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18.° -B – n°3
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Texto da Comissão Alteração

(b) É aditado o seguinte n.°3 Suprimido

«3. A Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados controla a 
conformidade de todos os sistemas 
técnicos previstos no presente artigo com 
o Regulamento (CE) n.º 45/2001.»

Or. pt

Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para uma melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória.

Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. A Comissão cria e gere um repertório 
das CSM transmitidas, o «repertório 
CSM». O reportório CSM deve constituir 
parte do reportório referido no artigo 
18.°-A e não deverá conter dados 
pessoais.

Or. pt

Alteração 16

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

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

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

Or. pt

Justificação

Como não há prazos estabelecidos os Estados-membros deverão ter em conta os princípios 
da boa cooperação no sentido de agilizar uma resposta num prazo razoável.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no Regulamento 
(CE) n.º 45/2001, a Comissão pode 
transferir, com o acordo do Estado-
Membro que forneceu os dados, 
determinados dados obtidos segundo o 
procedimento indicado no n.º 1 para 
organizações internacionais e/ou 

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

financeiros da União e a correta aplicação 
da regulamentação aduaneira, com as quais 
a Comissão tiver celebrado um acordo ou 
memorando de entendimento.

Or. pt

Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para uma melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória. 

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão  apresenta anualmente 
os resultados gerados por este reportório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
em conformidade com o artigo 51.°–A .

Or. pt

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. pt

Justificação

A obrigação de um controlo prévio por parte da Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados vai gerar atrasos e criar mais burocracias na gestão e utilização do reportório nos 
inquéritos a realizar. Em qualquer caso, o reportório deve estar de acordo com o regime da 
protecção de dados e está sempre sujeito à inspecção da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados. Além disso, o objectivo deve ser de simplificação para uma melhor 
interpretação e leitura do Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao 
Regulamento 45/2001 que é de aplicação obrigatória. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 18.° -G – n°4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pt

Justificação

A obrigação de um controlo prévio por parte da Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados vai gerar atrasos e criar mais burocracias na gestão e utilização do reportório nos 
inquéritos a realizar. Em qualquer caso, o reportório deve estar de acordo com o regime da 
protecção de dados e está sempre sujeito à inspecção da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados. Além disso, o objectivo deve ser de simplificação para uma melhor 
interpretação e leitura do Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao 
Regulamento 45/2001 que é de aplicação obrigatória.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. pt

Justificação

O Objectivo deve ser de simplificação para uma melhor interpretação e leitura do 
Regulamento pelo que é desnecessária a referência recorrente ao Regulamento 45/2001 que é 
de aplicação obrigatória. 

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos. 
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve 
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Justificação

Atualmente acontece os Estados-Membros não darem resposta aos pedidos da Comissão em 
tempo útil por falta de meios ou excesso de trabalho o que inviabiliza ou atrasa os inquéritos. 
Por isso, mediante uma notificação prévia aos Estados-membros, a Comissão Europeia deve 
ter a prerrogativa de recorrer directamente aos operadores económicos para obtenção dos 
documentos justificativos de forma a tornar efectivo e célere o controlo da fraude. O prazo de 
duas semanas dado aos Estados membros permite evitar a duplicação de demandas pelas 
duas autoridades e, caso não haja resposta, considera-se que tacitamente o Estado-membro 
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concorda com o pedido direto da Comissão Europeia às autoridades económicas.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Justificação

Como não há prazos estabelecidos deverão ser tomados em conta os princípios da boa 
cooperação no sentido de agilizar uma resposta num prazo razoável. 

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 21.° – n°1

Texto em vigor Alteração

5-A. O artigo 21.°, n.° 1 passa a ter a 
seguinte redação:

1. As verificações efectuadas e as 
informações obtidas no âmbito das missões 
comunitárias referidas no artigo 20.o, 
nomeadamente sob a forma de documentos 
comunicados pelas autoridades 
competentes dos países terceiros em causa, 
serão tratadas em conformidade com o 
artigo 45.o

"1. As verificações efectuadas e as 
informações obtidas no âmbito das missões 
comunitárias referidas no artigo 20º, 
nomeadamente sob a forma de documentos 
comunicados pelas autoridades 
competentes dos países terceiros em causa, 
assim como as informações obtidas no 
âmbito de um inquérito administrativo, 
incluindo pelos serviços da Comissão
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serão tratadas em conformidade com o 
artigo 45º."

Or. pt

Justificação

A Comissão Europeia pode receber documentos dos países terceiros em causa, aos quais 
deve ser dada a qualidade de documento oficial obtido no âmbito da verificação, sem ser 
necessariamente no âmbito de uma missão comunitária. Não se justifica exigir uma 
deslocação ao terreno no âmbito de uma Missão Oficial o que acarreta despesas acrescidas, 
quando esse(s) mesmo(s) documentos podem ser comunicados por uma outra forma mais 
célere, económica e eficaz.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 29.° – n°1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O acesso direto aos dados do SIA fica 
reservado exclusivamente às autoridades 
nacionais designadas por cada Estado-
Membro e aos serviços designados pela 
Comissão. Estas autoridades nacionais 
serão autoridades aduaneiras, podendo 
também incluir outras autoridades 
competentes, nos termos das disposições 
legislativas, regulamentares e processuais 
do Estado-Membro em causa, para atuarem 
de modo a cumprir o objetivo fixado no 
artigo 23.º, n.º 2.

O acesso aos dados do SIA fica reservado 
às autoridades nacionais designadas por 
cada Estado-Membro e aos serviços 
designados pela Comissão. Estas 
autoridades nacionais serão autoridades 
aduaneiras, podendo também incluir outras 
autoridades competentes, nos termos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
processuais do Estado-Membro em causa, 
para atuarem de modo a cumprir o objetivo 
fixado no artigo 23.º, n.º 2.

Or. pt

Justificação

Emenda linguística, aplicável à versão portuguesa relativamente ao acesso direto

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os dados inseridos no SIA são conservados 
apenas durante o tempo necessário ao 
cumprimento do objetivo para o qual foram 
introduzidos e não podem ser conservados 
por mais de dez anos.

Or. pt

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 – alínea c
Regulamento (CE) n.º 515/97
Artigo 38.° – n°3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão verifica se as pesquisas 
foram autorizadas e efetuadas por 
utilizadores autorizados. É controlado pelo 
menos 1 % do total das pesquisas. É 
introduzido no sistema um registo destas 
pesquisas e verificações, a utilizar apenas 
para efeitos das referidas verificações. Este 
registo é apagado ao fim de seis meses.

3. A Comissão verifica se as pesquisas 
foram autorizadas e efetuadas por 
utilizadores autorizados. A taxa de 
controlo depende da dimensão do 
universo a controlar, da gravidade da 
infracção e do montante esperado de 
receita afectada, sendo sempre igual ou 
superior a 1% das pesquisas. É 
introduzido no sistema um registo destas 
pesquisas e verificações, a utilizar apenas 
para efeitos das referidas verificações. Este 
registo é apagado ao fim de seis meses

Or. pt
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Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A Os dados relativos aos processos de 
inquérito em curso não podem ser 
conservados durante mais de três anos se 
não se verificar qualquer operação 
contrária às regulamentações aduaneira ou 
agrícola; os dados devem ser anonimizados 
antes do final do prazo se tiver decorrido 
um ano desde a última verificação; 

(a) Os dados relativos aos processos de 
inquérito em curso não podem ser 
conservados durante mais de cinco anos se 
não se verificar qualquer operação 
contrária às regulamentações aduaneira ou 
agrícola; os dados devem ser anonimizados 
antes do final do prazo se tiver decorrido 
um ano desde a última verificação;

Or. pt

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados relativos aos processos de 
inquérito administrativo ou penal nos quais 
tenha ficado demonstrada a existência de 
uma operação contrária às regulamentações 
aduaneira ou agrícola mas que não tenham 
culminado numa decisão administrativa, 
numa decisão de condenação ou na 
aplicação de uma multa ou sanção 
administrativa, não podem ser conservados 
durante mais de seis anos;

(b) Os dados relativos aos processos de 
inquérito administrativo ou penal nos quais 
tenha ficado demonstrada a existência de 
uma operação contrária às regulamentações 
aduaneira ou agrícola mas que não tenham 
culminado numa decisão administrativa, 
numa decisão de condenação ou na 
aplicação de uma multa ou sanção 
administrativa, não podem ser conservados 
durante mais de sete anos;

Or. pt

Justificação

Uma eventual morosidade na resposta por parte dos Estados-membros ou dos operadores 
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económicos pode causar atrasos substanciais no inquérito que se vê inviabilizado com estes 
prazos tão curtos. A sugestão de alargar o período para cinco e sete anos tem em vista 
garantir a efectividade das investigações e da conclusão do inquérito.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator acolhe favoravelmente a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera o regulamento (CE) nº 515/97, 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 agrícola.

O regulamento actualmente em vigor padece de várias lacunas que culminam num problema 
de consideráveis dimensões tal como exposto na avaliação de impacto realizada pela 
Comissão Europeia (SWD(2013)482 final).

Atualmente os agentes aduaneiros não dispõem de meios para verificar se a origem declarada 
das mercadorias está de acordo com a rota do contentor em questão e há uma utilização 
abusiva do regime de trânsito que é monitorizado através de controlos documentais e visuais 
que têm um alcance limitado. 

A fraude resultante da falsa declaração de origem representa uma perda anual de 100 milhões 
de Euros para a UE a 27, na fraude detetada. Relativamente à descrição enganosa das 
mercadorias transportadas, as perdas comunicadas pelos Estados membros em 2011 rondaram 
os 107.7 milhões de Euros o que leva a concluir que o prejuízo total em receitas da União seja 
muito superior a estes valores.

A proposta da Comissão do Mercado Interno e de Protecção dos Consumidores vai no sentido 
de agilizar os mecanismos de combate à fraude em matéria aduaneira e de evitar burocracia 
desnecessária e repetitiva com o objectivo de reforçar a segurança do mercado interno e dos 
produtos que aqui circulam, assegurando simultaneamente um elevado nível de protecção dos 
consumidores. 

O aumento da magnitude da fraude exige mecanismos de prevenção e deteção eficazes a nível 
nacional e europeu assim como uma cooperação estreita entre as duas dimensões para que se 
alcancem resultados tangíveis.

Em nome da segurança jurídica, as provas recolhidas no âmbito de procedimentos 
administrativos devem ser reconhecidas judicialmente nos Estados membros não só na 
assistência a pedido mas também na assistência espontânea, não havendo razão para distinguir 
a validade jurídica das provas nas duas circunstâncias.

As autoridades da Comissão responsáveis pela investigação devem ter a possibilidade de 
aceder aos documentos pertinentes através de um pedido direto aos operadores económicos. 
Em resultado da recente introdução do sistema e-Customs, os documentos comprovativos da 
importação de mercadorias são agora conservados pelos operadores económicos e não pelas 
autoridades nacionais o que tem provocado atrasos e perdas de tempo desnecessárias na fase 
de inquérito pois o pedido da documentação por parte da Comissão tem que ser dirigido às 
autoridades nacionais que, por falta de tempo ou de efectivos, não tem muitas vezes 
capacidade de responder em tempo útil. Sugerimos assim que esta prerrogativa de um acesso 
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direto aos operadores económicos seja dada à Comissão mediante uma notificação prévia às 
autoridades nacionais que têm duas semanas para se pronunciar. Este prazo de duas semanas 
permite evitar a duplicação de demandas aos operadores económicos caso o Estado-membro 
tenha já tomado ou queria tomar ele a iniciativa de requerer o envio dos documentos ao 
operador económico. Tem também o objectivo de prevenir o benefício do infractor pela 
exploração das regras de prescrição do procedimento judicial específicas de cada Esta-
Membro.

Esta posposta de alteração ao regulamento actualmente em análise procede ainda à sua 
adaptação ao tratado de Lisboa em matéria de protecção de dados pessoais, nomeadamente no 
que diz respeito a procedimentos e prazos. Em nome da boa regulamentação e da 
simplificação, consideramos que uma simples remissão para a legislação pertinente na matéria 
torna o texto de mais fácil leitura e aplicação pelo que procedemos à simplificação das 
propostas apresentadas.


