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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a modernização aduaneira
(2011/2083(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 450/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 23 de Abril de 2008, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (Código 
Aduaneiro Modernizado)1,

– Tendo em conta a Decisão n.º 70/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativa a um ambiente sem papel para as alfândegas e o comércio2,

– Tendo em conta a Decisão n.º 624/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Maio de 2007, que cria um programa de acção no domínio aduaneiro na Comunidade 
(Alfândega 2013)3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 648/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 13 de Abril de 2005, que altera o Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do Conselho que 
estabelece o Código Aduaneiro Comunitário4 (alteração em matéria de segurança e de 
protecção),

– Tendo em conta a Decisão 2007/668/CE do Conselho, de 25 de Junho de 2007, relativa ao 
exercício, pela Comunidade Europeia, a título provisório, de direitos e obrigações 
análogos aos inerentes à qualidade de membro da Organização Mundial das Alfândegas5,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
atribui ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) 
determinadas tarefas relacionadas com a protecção dos direitos de propriedade intelectual, 
incluindo a criação de um Observatório Europeu da Contrafacção e da Pirataria composto 
por representantes dos sectores público e privado (COM(2011)0288),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
ao controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo das autoridades 
aduaneiras (COM(2011)0285),

– Tendo em conta o Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão Europeia6,

– Tendo em conta a sua resolução, de 8 de Março de 2011, sobre a revisão da directiva 
relativa à segurança geral dos produtos e supervisão do mercado7,

                                               
1 JO L 145 de 4.6.2008, p. 1.
2 JO L 23 de 26.1.2008, p. 21.
3 JO L 154 de 14.6.2007, p. 25.
4 JO L 117 de 4.5.2005, p. 13.
5 JO L 274 de 18.10.2007, p. 11.
6 JO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
7 Textos aprovados, P7_TA(2011)0076.
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– Tendo em conta a sua resolução, de 19 de Junho de 2008, sobre o quadragésimo 
aniversário da união aduaneira1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 5 de Junho de 2008, sobre a aplicação da política 
comercial através de normas e procedimentos eficazes em matéria de importação e 
exportação2,

– Tendo em conta o relatório da sua comissão de investigação sobre o regime comunitário 
de trânsito (Janeiro de 1996 – Março de 1997),

– Tendo em conta o Relatório Especial n.º 1/2010 do Tribunal de Contas: "Os 
procedimentos aduaneiros simplificados aplicáveis às importações são controlados de 
forma eficaz?",

– Tendo em conta o Acordo de cooperação aduaneira e de assistência mútua em matéria 
aduaneira entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América3, assinado em 28 
de Maio de 1997,

– Tendo em conta a Declaração Conjunta sobre a segurança da cadeia de aprovisionamento 
(Departamento de Segurança Interna dos EUA e Comissão Europeia), assinada em 23 de 
Junho de 2011,

– Tendo em conta o Relatório sobre o controlo do respeito dos direitos de propriedade 
intelectual a cargo das autoridades aduaneiras da UE – Resultados na fronteira da UE –
2010, Comissão Europeia – Fiscalidade e união aduaneira,

– Tendo em conta o Relatório da Comissão intitulado "Avaliação final do programa 
Alfândega 2007 em conformidade com o artigo 19.º da Decisão n.º 253/2003/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro de 2003, que aprova um programa 
de acção no domínio aduaneiro na Comunidade (Alfândega 2007)" (COM(2008)0612),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Estratégia para a evolução da 
União Aduaneira" (COM(2008)0169),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre uma resposta aduaneira às tendências 
mais recentes em matéria de contrafacção e de pirataria (COM(2005)0479),

– Tendo em conta o Relatório de Progresso sobre o reforço da segurança da carga aérea 
(documento 11250/11 do Conselho),

– Tendo em conta o Plano de Acção Aduaneira de Luta contra as Infracções aos Direitos de 
Propriedade Intelectual de 2009 a 2012 (Documento 5345/09 do Conselho),

– Tendo em conta a Resolução do Conselho, de 23 de Outubro de 2009, sobre uma 

                                               
1 JO C 286 E de 27.11.2009, p. 20.
2 JO C 285 E de 26.11.2009, p. 1.
3 JO L 222 de 12.08.1997, p. 17.
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estratégia reforçada para a cooperação aduaneira1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 14 de Maio de 2008, sobre a estratégia 
para a evolução da união aduaneira,

– Tendo em conta a audição sobre "Modernização Aduaneira e Mercado Interno", realizada 
em 16 de Julho de 2011,

– Tendo em conta o estudo encomendado pela sua Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, intitulado "Cooperação aduaneira no espaço de liberdade, 
de segurança e de justiça: o papel das alfândegas na gestão da fronteira externa da UE", 
publicado em Maio de 2011,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, bem como os pareceres da Comissão do Comércio Internacional e da 
Comissão do Controlo Orçamental (A7-0000/2011),

A. Considerando que a união aduaneira é uma das pedras angulares da integração europeia;

B. Considerando que as alfândegas têm um papel crucial a desempenhar na garantia da 
segurança, na protecção dos consumidores e do ambiente, na garantia da cobrança total 
das receitas, no reforço da luta contra a fraude e a corrupção e na garantia do respeito dos 
direitos de propriedade intelectual;

C. Considerando que o sector aduaneiro é principalmente caracterizado por um volume 
crescente de operações de importação, de exportação e de trânsito e, por conseguinte, a 
gestão eficiente e eficaz dos riscos reveste-se de particular importância; 

D. Considerando que o sistema aduaneiro electrónico, em particular o desalfandegamento 
centralizado, é um dos principais elementos da modernização e da simplificação 
aduaneiras;

E. Considerando que é crucial encontrar um equilíbrio adequado entre os controlos 
aduaneiros e a facilitação do comércio legítimo; considerando que o estatuto de operador 
económico autorizado deve proporcionar benefícios tangíveis aos operadores económicos 
de confiança;

Estratégia aduaneira 

1. Está convicto de que a modernização aduaneira deve ser uma prioridade política 
fundamental, uma vez que as alfândegas dão um contributo essencial para a 
competitividade económica, bem como para a segurança na UE;

2. Considera que a missão e a imagem das alfândegas devem ser redefinidas e beneficiar de 
um estímulo adicional para reflectirem o contexto aduaneiro; considera que a afectação de 
recursos financeiros adequados aos procedimentos e processos aduaneiros é essencial para 

                                               
1 JO C 260 de 30.10.2009, p. 1.
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a concretização deste objectivo; insta a Comissão a reformular a sua estratégia aduaneira;

Assegurar a competitividade e a gestão dos riscos

3. Entende que, para aumentar a competitividade económica europeia, a simplificação, a 
normalização e a modernização da legislação e dos procedimentos aduaneiros, bem como 
a utilização de ferramentas informáticas são da máxima importância; considera que uma 
das principais realizações de um sistema aduaneiro modernizado é a previsibilidade para a 
comunidade empresarial, em especial para as PME, a qual, por sua vez, estimula o 
crescimento económico;

4. Entende, contudo, que, tendo em conta os recursos limitados das PME, a aplicação dos 
novos procedimentos aduaneiros e os investimentos consideráveis necessários para 
implementar os requisitos do sistema aduaneiro electrónico têm de ser razoáveis e insiste 
em que sejam avaliados em função do seu impacto para as PME;

5. Considera que os controlos aduaneiros devem visar primeiramente as remessas de alto 
risco, enquanto as remessas de baixo risco devem ser rapidamente introduzidas em livre 
prática; salienta, a esse respeito, o papel crucial das técnicas de gestão dos riscos e apoia 
firmemente a introdução e a modernização dos sistemas de desalfandegamento 
electrónico; considera que a gestão eficaz dos riscos depende da recolha de informações 
de qualidade e da sua análise adequada;

6. Reconhece a importância da segurança da cadeia de aprovisionamento, mas considera que 
o requisito legislativo dos EUA de inspeccionar 100 % da carga contentorizada é 
demasiado gravoso e excessivamente oneroso, enquanto os benefícios reais são duvidosos, 
e está determinado a dar continuidade ao diálogo legislativo transatlântico com os EUA, a 
fim de alcançar a revogação ou a alteração da legislação; 

Sistema aduaneiro modernizado

Aplicação do Código Aduaneiro Modernizado (CAM)

7. Salienta que o CAM é uma ferramenta importante para racionalizar e harmonizar 
verdadeiramente os procedimentos aduaneiros, a fim de contribuir para o reforço da 
economia europeia; considera que as disposições de aplicação do CAM devem reflectir 
plenamente o espírito deste; manifesta a sua preocupação com o facto de algumas 
disposições de aplicação fundamentais estarem ainda em fase de estudo e com o facto de 
decisões estratégicas relacionadas com a arquitectura informática ainda não terem sido 
tomadas;

8. Está convicto de que o CAM só poderá atingir todo o seu potencial se for plenamente 
apoiado por sistemas informáticos avançados; acredita firmemente que quaisquer novos 
investimentos em tecnologias da informação devem ser guiados pelos princípios 
fundamentais do CAM;

9. Sublinha a necessidade de os operadores económicos terem acesso atempado a 
especificações adequadas dos Estados-Membros, uma vez que necessitam de tempo para 
desenvolver e implementar as suas aplicações informáticas;
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10. Aplaude a proposta de alinhar as disposições do CAM relativas à delegação de poderes e à 
atribuição de competências de execução com o Tratado de Lisboa; sublinha que este novo 
sistema é representativo de um equilíbrio recentemente estabelecido entre o Parlamento 
Europeu e o Conselho, em particular porque, no que diz respeito aos actos delegados, as 
duas instituições são colocadas em pé de igualdade;

11. Reconhece a pertinência do protelamento da aplicação do CAM; sugere, contudo, que a 
Comissão estude a possibilidade de iniciar, tão cedo quanto possível, a aplicação gradual 
de certas disposições do CAM; 

Desalfandegamento centralizado e harmonização

12. Apoia firmemente o conceito de desalfandegamento centralizado, o qual é um dos 
principais elementos de um sistema aduaneiro modernizado, concebido no CAM, e 
lamenta a falta de progressos na aplicação deste conceito;

13. Insta os Estados-Membros a empenharem-se plenamente neste conceito, pois só a 
harmonização total das regulamentações aduaneiras, dos sistemas de intercâmbio de 
informação e dos formatos de dados pode assegurar a aplicação bem-sucedida do conceito 
de desalfandegamento centralizado; está preocupado com a lenta evolução do processo de 
simplificação das regras do IVA, que é crucial para um sistema de desalfandegamento 
verdadeiramente centralizado;

Operador económico autorizado (AEO)

14. Apoia os esforços da Comissão para incentivar os operadores económicos da UE a 
candidatarem-se ao estatuto de AEO; receia, contudo, que os investimentos consideráveis 
necessários para a obtenção do estatuto de AEO possam constituir um forte obstáculo para 
os operadores económicos, em especial para as PME;

15. Insta a Comissão e os Estados-Membros a considerarem benefícios adicionais que possam 
ser concedidos aos operadores económicos titulares de certificados AEO;

16. Espera que todos os Estados-Membros assegurem o pleno reconhecimento do estatuto de 
AEO concedido por um Estado-Membro pelos restantes Estados-Membros;

Papel das alfândegas na garantia da segurança dos produtos, da protecção dos interesses 
financeiros e da protecção dos direitos de propriedade intelectual

Segurança dos produtos

17. Encoraja uma forte cooperação entre as administrações aduaneiras e as autoridades de 
supervisão do mercado para interceptarem produtos perigosos e/ou não conformes na 
fronteira, antes da sua introdução em livre prática na UE;

18. Congratula-se com os progressos realizados na elaboração das orientações para o controlo 
das importações no domínio da segurança dos produtos e insta a Comissão a actualizá-las 
sistematicamente, a acompanhar a sua aplicação e a manter o Parlamento Europeu 
informado sobre os progressos neste domínio;
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19. Insta a Comissão a considerar a criação de uma base de dados pública na qual os 
Estados-Membros possam introduzir informações sobre as mercadorias perigosas 
interceptadas devido ao controlo aduaneiro;

Interesses financeiros

20. Receia que o não pagamento dos direitos aduaneiros devidos ou a não declaração do valor 
real das mercadorias por parte de alguns operadores económicos criem vantagens desleais 
sobre os operadores económicos honestos; adverte que uma tal situação impede a 
concorrência leal e conduz a distorções consideráveis no funcionamento do mercado 
interno;

21. Sublinha que o desalfandegamento automático e a introdução automática em livre prática 
só são possíveis se forem apoiados por auditorias aos operadores económicos realizadas 
antes de ser concedida a autorização de utilização de procedimentos simplificados e por 
auditorias ex-post adequadas; solicita a melhoria da documentação relativa à utilização 
dos procedimentos simplificados, o aumento do número de técnicas automatizadas de 
tratamento de dados e uma utilização razoável dos procedimentos simplificados;  

Direitos de propriedade intelectual

22. Congratula-se com a recente proposta da Comissão de um projecto de regulamento 
relativo ao controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo das 
autoridades aduaneiras, pois acredita firmemente que estas podem contribuir eficazmente 
para a protecção dos direitos de propriedade intelectual;

23. Apoia o trabalho realizado no quadro do Observatório Europeu da Contrafacção e da 
Pirataria e encoraja a plena utilização do seu potencial; congratula-se, a esse respeito, com 
a recente proposta da Comissão de um projecto de regulamento que atribui ao Instituto de 
Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) determinadas tarefas 
relacionadas com a protecção dos direitos de propriedade intelectual;

Transparência

24. Encoraja a Comissão a aderir plenamente ao espírito do Acordo-Quadro sobre as relações 
entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia no que diz respeito à melhoria da 
cooperação e do fluxo de informações, em particular no quadro das reuniões da Comissão 
com peritos nacionais;

25. Apoia os esforços da Comissão para facilitar a comunicação entre os operadores 
económicos e os Estados-Membros; propõe, contudo, melhorias adicionais: em particular, 
exorta a Comissão a publicar, logo que estejam disponíveis, toda a informação e toda a 
documentação relevante relativa às reuniões com peritos nacionais, a fim de proporcionar 
aos representantes comerciais e aos cidadãos afectados pelas alterações no domínio 
aduaneiro acesso directo a um panorama geral dos debates realizados nessas reuniões; está 
convicto de que, em particular, esta medida beneficiaria as PME, garantiria a 
transparência e aumentaria a sensibilização do público para as questões aduaneiras;

Cooperação
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26. Considera que a cooperação entre as autoridades aduaneiras e a comunidade empresarial é 
da máxima importância e que ambas as partes devem reconhecer e respeitar as 
necessidades, as realidades e as expectativas da outra e conjugar os seus conhecimentos, 
as suas competências especializadas nos respectivos domínios e os seus amplos talentos, a 
fim de optimizarem o seu desempenho e os seus resultados;

27. Sugere que o sector comercial da UE crie uma verdadeira organização que possa falar a 
uma só voz, expressar pontos de vista comuns e produzir posições comuns; 

28. Considera que o desalfandegamento deve ser racionalizado mediante o envolvimento, tão 
precocemente quanto possível, de todas as autoridades relevantes; por conseguinte, apoia 
firmemente a gestão coordenada da fronteira e o princípio do balcão único;

29. Salienta que o princípio do serviço centralizado deve ser aplicado com eficiência, de 
modo a assegurar que as mercadorias sejam inspeccionadas apenas uma vez por todas as 
autoridades envolvidas;

30. Insta a Comissão e os Estados-Membros a estudarem a possibilidade de criar uma Agência 
Aduaneira Europeia, exclusivamente dedicada às questões aduaneiras, a fim de melhorar o 
funcionamento da união aduaneira; insta a Comissão a abordar esta questão aquando do 
estudo do seguimento a dar ao programa "Alfândega 2013";

°
° °

31. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A competitividade económica europeia é de importância capital, em particular para a 
revitalização do mercado interno. As alfândegas têm um importante papel a desempenhar na 
melhoria e no incremento da competitividade, uma vez que a simplificação da legislação 
aduaneira e a promoção de sistemas aduaneiros electrónicos estimulam o crescimento 
económico. Para desempenharem plenamente o seu papel, as alfândegas têm de ser modernas, 
cooperantes, activas e reactivas.

Simultaneamente, as alfândegas desempenham um papel fundamental na garantia da 
segurança e na protecção dos direitos de propriedade intelectual e contribuem para a luta 
contra a fraude.

O relator acredita firmemente que a cooperação entre as várias partes interessadas e 
instituições no domínio aduaneiro (operadores económicos, autoridades aduaneiras, outras 
agências governamentais, Comissão Europeia e Parlamento Europeu) é fundamental para que 
as alfândegas cumpram a sua missão, acima descrita; em particular, o relator apoia 
firmemente um fluxo de informação atempado e transparente entre todas as partes envolvidas.

Sistema aduaneiro modernizado

O Código Aduaneiro Modernizado (CAM) foi adoptado em 2008 com o objectivo de 
introduzir uma série de simplificações nos procedimentos aduaneiros e harmonizar as regras 
aduaneiras da UE para ajudar os operadores económicos a exercerem as suas actividades com 
maior eficácia e as autoridades aduaneiras a realizarem o seu trabalho com eficiência. As 
principais inovações introduzidas pelo CAM são os conceitos de sistema aduaneiro 
electrónico, desalfandegamento centralizado, balcão único e serviço centralizado.

Contudo, o CAM ainda não é aplicável, uma vez que as disposições de aplicação têm primeiro 
de ser adoptadas e entrar em vigor. A data-limite para a aplicação do CAM foi fixada em 24 
de Junho de 2013. Todavia, existem indicações claras de que esta data-limite não será 
respeitada. Tal deve-se sobretudo ao facto de os sistemas informáticos, indispensáveis para 
que o CAM seja praticável, ainda não terem sido desenvolvidos e/ou implementados. Na 
opinião do relator, afigura-se inapropriado aplicar o CAM sem o apoio dos sistemas 
informáticos necessários. O relator salienta também que qualquer evolução verificada nos 
sistemas informáticos deve ser considerada de acordo com o espírito do CAM.

Por conseguinte, o relator considera adequado protelar a aplicação do CAM, tanto mais que a 
grande maioria dos Estados-Membros e dos representantes comerciais apoia esta opção. O 
relator considera que é necessário lograr um equilíbrio delicado entre a necessidade de tornar 
o CAM aplicável com a maior brevidade possível e as soluções informáticas disponíveis para 
garantir a sua plena aplicação. Uma das opções poderá ser a prorrogação da data-limite, 
conjugada com o início, tão cedo quanto possível, da aplicação gradual de certas disposições 
do CAM. Esta medida asseguraria aos operadores económicos e às autoridades aduaneiras a 
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possibilidade de beneficiarem das disposições avançadas do CAM sem atrasos desnecessários.

Desalfandegamento centralizado e harmonização

O relator está convicto da necessidade de promover o conceito de "desalfandegamento 
centralizado", que permite aos operadores económicos autorizados declarar as mercadorias 
por via electrónica e efectuar o pagamento dos direitos aduaneiros no lugar onde se encontram 
estabelecidos, independentemente do Estado-Membro de origem ou de destino das 
mercadorias.

O relator considera que as 27 administrações aduaneiras nacionais devem trabalhar como se 
fossem uma só entidade, assegurando em toda a UE níveis de controlo uniformes e um 
tratamento uniforme dos operadores económicos.

Operadores económicos autorizados

O estatuto de operador económico autorizado (AEO) confere aos operadores económicos de 
confiança um acesso mais fácil às simplificações dos procedimentos aduaneiros e às 
facilidades em termos de controlos. Contudo, o relator está preocupado com a falta de 
benefícios tangíveis oferecidos pelo estatuto de AEO. Além disso, os avultados investimentos 
necessários para a obtenção do estatuto de AEO constituem um forte desincentivo à 
candidatura a esse estatuto para os operadores económicos, em particular para as PME. 

Gestão dos riscos

O relator salienta que é necessário encontrar um equilíbrio adequado entre os controlos 
aduaneiros para garantir a segurança e a circulação sem entraves das mercadorias legítimas. 
Assim, o relator destaca a importância da gestão dos riscos: ela permite que as remessas de 
baixo risco sejam imediatamente introduzidas em livre prática e as autoridades aduaneiras 
consagrem o seu tempo e esforços aos casos mais complicados que envolvem mercadorias de 
alto risco.
A este respeito, o relator congratula-se com o facto de existirem indicações de que os EUA 
irão abandonar o objectivo de inspeccionar 100 % da carga contentorizada com destino ao 
país e irão optar por uma abordagem baseada nos riscos.

Controlos aduaneiros na garantia da segurança

Durante um período de tempo considerável, as administrações aduaneiras dedicaram-se 
sobretudo à cobrança de direitos aduaneiros. Contudo, a abolição das fronteiras internas da 
União Europeia reduziu esta função, que é agora desempenhada principalmente na fronteira 
externa da UE.  Ao mesmo tempo que a cobrança de direitos declinava, porém, outra função 
exercida pelas alfândegas – a garantia da segurança da cadeia de aprovisionamento 
internacional – adquiria gradualmente maior importância. Como mostram os últimos 
incidentes (bomba dissimulada num tinteiro de impressora no Iémen, em Outubro de 2010, e 
receios de bomba de dispersão radiológica em Génova, em Fevereiro de 2011), as autoridades 
aduaneiras têm de permanecer vigilantes, uma vez que as ameaças à segurança são iminentes.
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Segurança dos produtos

O relator está convencido de que as administrações aduaneiras são as entidades mais bem 
posicionadas para velar por que apenas entrem na União as mercadorias seguras, conformes 
com a legislação de harmonização da UE e que cumprem os requisitos de documentação e de 
marcação. Por conseguinte, o relator está convicto de que as alfândegas têm um papel crucial 
a desempenhar na garantia da segurança dos produtos. Este ponto foi também salientado na 
resolução do Parlamento Europeu, de 8 de Março de 2011, sobre a revisão da directiva 
relativa à segurança geral dos produtos e supervisão do mercado.

Protecção dos interesses financeiros da UE

É também fundamental salvaguardar os interesses financeiros da UE e prevenir perdas de 
receitas. Além disso, o défice de pagamento de direitos aduaneiros e a subavaliação das 
mercadorias importadas prejudicam o funcionamento do mercado interno.

Protecção dos direitos de propriedade intelectual

O relator congratula-se com as recentes propostas da Comissão de um projecto de 
regulamento relativo ao controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual a cargo 
das autoridades aduaneiras e de um projecto de regulamento que atribui ao Instituto de 
Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) determinadas tarefas 
relacionadas com a protecção dos direitos de propriedade intelectual.

Cooperação

O relator destaca a necessidade de assegurar a cooperação entre as autoridades aduaneiras, 
bem como entre as autoridades aduaneiras e os operadores económicos e entre as autoridades 
aduaneiras e outras autoridades governamentais e, a esse respeito, apoia firmemente a gestão 
coordenada da fronteira, o princípio de balcão único, o conceito de serviço centralizado e o 
desalfandegamento centralizado. O relator propõe também a criação de uma Agência 
Aduaneira Europeia para tratar as questões aduaneiras.


