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PR_COD_1recastingam

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

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
o Código Aduaneiro da União (reformulação)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Processo legislativo – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0064),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e os artigos 33.°, 144° e 207.° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0045/2012),

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

– Após transmissão do projeto de ato legislativo aos Parlamentos nacionais,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 16 de julho de 
20121,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de novembro de 2001, para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos atos jurídicos2,

– Tendo em conta a carta endereçada, em 12 de julho de 2012, pela Comissão dos Assuntos 
Jurídicos à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, nos termos do 
artigo 87.º, n.º 3, do seu Regimento3,

– Tendo em conta os artigos 87.º e 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão do Comércio Internacional (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue, tendo em conta as recomendações do 
Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão;

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

                                               
1 …
2 JO C 229 de 31.7.2012, p. 68.
3 A Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo para 
além das que foram identificadas como tal na proposta e que, no que respeita à codificação das disposições 
inalteradas dos atos anteriores com as referidas alterações, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos 
textos existentes, sem modificações substantivas.
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3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 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, em casos excecionais e 
durante um período de tempo limitado,
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. 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 (CAU) seja implementado e aplicado da 
mesma forma nos 27 Estados-Membros, a fim de preservar o espírito fundamental das 
alfândegas eletrónicas pan-europeias, como originalmente consagrado no Código Aduaneiro 
Modernizado (CAM). Excecionalmente, são permitidas derrogações durante um período de 
tempo limitado, para um ou vários Estados-Membros. As especificações relativas aos 
critérios para a concessão de derrogações devem ser definidas através de atos delegados 
(alteração proposta pela relatora no artigo 7.º-A (novo)).  

Alteração 2

Proposta de regulamento
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 
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para a concessão da derrogação referida 
no artigo 6.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

É essencial que o Código Aduaneiro da União (CAU) seja implementado e aplicado da 
mesma forma nos 27 Estados-Membros, a fim de preservar o espírito fundamental das 
alfândegas eletrónicas pan-europeias, como originalmente consagrado no Código Aduaneiro 
Modernizado (CAM). Excecionalmente, são permitidas derrogações durante um período de 
tempo limitado, para um ou vários Estados-Membros. As especificações relativas aos 
critérios para a concessão de derrogações ao abrigo do artigo 6.º, n.º 3, devem ser definidas 
ao nível de atos delegados. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 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. 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 
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 ao 
conteúdo dos dados a registar;
(e) a gestão desses dados pelas 
autoridades aduaneiras dos 
Estados-Membros;
(f) as regras de acesso a esses dados:
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(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

O teste de novas simplificações na aplicação da legislação aduaneira através de meios 
eletrónicos de processamento de dados apenas pode ser benéfico para o desenvolvimento de 
um ambiente dinâmico para a competitividade e o crescimento. Contudo, o âmbito desta 
simplificação deve ser clarificado no próprio regulamento da forma descrita já no artigo 10.º 
do CAM. A presente alteração está relacionada com a alteração proposta pela relatora no 
novo parágrafo do artigo 16.º .

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º que estabeleçam as regras para 
o desenvolvimento, manutenção e 
utilização dos sistemas eletrónicos para o 
intercâmbio de dados referidos no artigo 
15.º, n.º 1.

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

(a) as regras para o desenvolvimento, 
manutenção e utilização dos sistemas 
eletrónicos para o intercâmbio de dados 
referidos no artigo 15.º, n.º 1;
(b) um programa de trabalho para o 
desenvolvimento e a aplicação dos 
sistemas eletrónicos a que se faz 
referência no artigo 15.º, n.º 1. Esse 
programa de trabalho deve ser 
estabelecido até ...*.
____________
* JO: inserir a data: seis meses após a 
data de entrada em vigor do presente 
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regulamento.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a implementação do programa de trabalho (PT) contém elementos de 
orientação política secundária (por exemplo, prioridades, ajustamento à repartição do 
orçamento, indicadores para medir o desempenho), este deve ser definido ao nível de atos 
delegados (em conformidade com o artigo 290.º do TFUE) e não através de atos de execução.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que alterem os elementos não 
essenciais a que se refere o artigo 15.º,
n.º 2, sempre que as simplificações 
testadas por um ou mais 
Estados-Membros sejam avaliadas como 
sendo um êxito e benéficas para os outros 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração 3 proposta pela relatora ao artigo 
15.º, n.º 2, segundo parágrafo. Os elementos não essenciais a que se refere o artigo 15.º, n.º 
2, devem ser alterados sempre que as simplificações testadas por um ou vários Estados-
Membros sejam objeto de avaliação e seguidamente consideradas um êxito e benéficas para 
os outros Estados-Membros.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Nos seis meses subsequentes à entrada em 
vigor do presente regulamento, a 

A Comissão deve adotar as decisões 
referidas no artigo 15.º, n.º 2, através de 
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Comissão deve adotar, através de atos de 
execução, um programa de trabalho para 
o desenvolvimento e a aplicação dos 
sistemas eletrónicos a que se faz 
referência no artigo 15.º, n.º 1. Esses atos 
de execução devem ser adotados em 
conformidade com o  procedimento de 
exame  referido no artigo 244.º, n.º 4. A 
Comissão deve adotar as decisões referidas 
no artigo 15.º, n.º 2, através de atos de 
execução. Esses atos de execução devem 
ser adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
244.º, n.º 2.

atos de execução. Esses atos de execução 
devem ser adotados em conformidade com 
o procedimento consultivo referido no 
artigo 244.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a implementação do programa de trabalho (PT) contém elementos de 
orientação política secundária (por exemplo, prioridades, ajustamento à repartição do 
orçamento, indicadores para medir o desempenho), este deve ser definido ao nível de atos 
delegados (em conformidade com o artigo 290.º do TFUE) e não através de atos de execução.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O representante aduaneiro deve estar 
estabelecido no território aduaneiro da 
União .

2. O representante aduaneiro deve estar 
estabelecido no território aduaneiro da 
União .

Em certos casos, é possível derrogar a 
esta obrigação.  

Or. en

Justificação

A relatora considera que se deve eliminar todas as referências à derrogação da obrigação de 
o representante aduaneiro estar estabelecido fora do território aduaneiro da UE. 
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores económicos estabelecidos 
no território aduaneiro da União que 
preencham os critérios previstos no 
artigo 22.º podem solicitar o estatuto de 
operador económico autorizado.

1. Os operadores económicos estabelecidos 
no território aduaneiro da União que 
preencham os critérios previstos no artigo 
22.º podem solicitar o estatuto de operador 
económico autorizado.

Em certos casos é possível derrogar da 
obrigação de estabelecimento no território 
aduaneiro da União.

Or. en

Justificação

A relatora considera que se deve eliminar todas as referências à derrogação da obrigação de 
o operador económico estar estabelecido fora do território aduaneiro da UE. A presente 
alteração está relacionada com a alteração 14 proposta pela relatora ao artigo 23.º.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A de operador económico autorizado 
para segurança e proteção que habilita  o 
respetivo titular a beneficiar de facilitações 
no que respeita a segurança e a proteção.

(b) A de operador económico autorizado 
para segurança e proteção que habilita  o 
respetivo titular a beneficiar de facilitações 
no que respeita a segurança e a proteção. 
Tal inclui um número reduzido de 
controlos a nível das importações ou 
exportações e pode ser igualmente tido em 
conta em controlos realizados 
posteriormente.

Or. en

Justificação

A relação entre o operador económico autorizado e um número reduzido de controlos não é 
devidamente articulada na proposta da Comissão. É fundamental que esta relação esteja 
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claramente indicada no ato de base. As novas orientações da UE para a concessão do 
estatuto de operador económico autorizado referem que os benefícios do estatuto de 
operador económico autorizado "incluem um número reduzido de controlos a nível das 
importações ou exportações e podem ser igualmente tidos em conta em controlos realizados 
posteriormente". N.B.: esta parte do texto deve estar aberta a alterações, uma vez que diz 
respeito ao conteúdo de texto sombreado a cinzento (artigo 23.º, alínea e)). 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Os critérios para a concessão do estatuto de 
operador económico autorizado são os 
seguintes:

1. Os critérios para a concessão do estatuto 
de operador económico autorizado são os 
seguintes:

(a) Existência de antecedentes de 
cumprimento das exigências aduaneiras e 
fiscais;

(a) Existência de antecedentes de 
cumprimento das exigências aduaneiras e 
fiscais;

(b) Utilização de um sistema satisfatório de 
gestão dos registos comerciais e, se for 
caso disso, de transportes que permita 
controlos aduaneiros adequados;

(b) Utilização de um sistema satisfatório de 
gestão dos registos comerciais e, se for 
caso disso, de transportes que permita 
controlos aduaneiros adequados;

(c) Solvabilidade comprovada; (c) Solvabilidade comprovada;
(d) No que se refere à  autorização referida 
no artigo 21.º, n.º 2 , alínea a), 
cumprimento de normas práticas de 
competência ou qualificações profissionais 
diretamente relacionadas com a atividade 
exercida;

(d) No que se refere à  autorização referida 
no artigo 21.º, n.º 2 , alínea a), 
cumprimento de normas práticas de 
competência ou qualificações profissionais 
diretamente relacionadas com a atividade 
exercida;

(e) No que respeita à autorização referida 
no artigo 21.º, n.º 2, alínea b), existência de 
normas adequadas em matéria de 
segurança e proteção.

(e) No que respeita à autorização referida 
no artigo 21.º, n.º 2, alínea b), existência de 
normas adequadas em matéria de 
segurança e proteção.

1-A. Os antecedentes de cumprimento 
referidos no n.º 1, alínea a), são 
considerados adequados se, ao longo dos 
últimos três anos anteriores, não tiverem 
sido cometidas infrações graves ou 
recidivas à legislação aduaneira e às 
regras de tributação que regulam a 
entrada, a saída, a transferência, o 
armazenamento e a utilização final de 
mercadorias, pelo requerente ou pela 
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pessoa responsável pela empresa 
requerente ou que controle a sua gestão, 
ou pelo responsável pelas questões 
aduaneiras da empresa requerente. 

Or. en

Justificação

As principais condições para a concessão do estatuto de operador económico autorizado 
constituem aspetos essenciais. Por conseguinte, a relatora considera fundamental tornar 
essas condições mais explícitas no ato de base. Contudo, os detalhes suplementares podem 
ser definidos através de atos delegados (artigo 23.º da reformulação do CAU), a fim de 
manter uma certa flexibilidade e simplificação do texto legislativo. Os novos números 
propostos pela relatora (ver alterações 10, 11, 12 e 13 da relatora ao artigo 22.º, n.º 1-B/C/D 
novos) foram, até ao momento, incluídos apenas nas disposições preliminares consolidadas 
de aplicação do CAM. 

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O sistema de gestão referido no n.º1, 
alínea b), deve ser considerado 
satisfatório sempre que o requerente 
demonstre um elevado nível de controlo 
das suas operações e do fluxo de 
mercadorias.

Or. en

Justificação

As principais condições para a concessão do estatuto de operador económico autorizado 
constituem aspetos essenciais. Por conseguinte, a relatora considera fundamental tornar 
essas condições mais explícitas no ato de base. Contudo, os detalhes suplementares podem 
ser definidos através de atos delegados (artigo 23.º da reformulação do CAU), a fim de 
manter uma certa flexibilidade e simplificação do texto legislativo. Os novos números 
propostos pela relatora (ver alterações 10, 11, 12 e 13 da relatora) foram, até ao momento, 
incluídos apenas nas disposições preliminares consolidadas de aplicação do CAM. 
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A solvabilidade referida no n.º 1, 
alínea c), deve ser considerada 
comprovada sempre que o requerente 
tenha uma situação financeira sólida, que 
seja suficiente para lhe permitir cumprir 
os compromissos assumidos, tendo em 
devida conta as características do tipo de 
atividade comercial em causa.

Or. en

Justificação

As principais condições para a concessão do estatuto de operador económico autorizado 
constituem aspetos essenciais. Por conseguinte, a relatora considera fundamental tornar 
essas condições mais explícitas no ato de base. Contudo, os detalhes suplementares podem 
ser definidos através de atos delegados (artigo 23.º da reformulação do CAU), a fim de 
manter uma certa flexibilidade e simplificação do texto legislativo. Os novos números 
propostos pela relatora (ver alterações 10, 11, 12 e 13 da relatora) foram, até ao momento, 
incluídos apenas nas disposições preliminares consolidadas de aplicação do CAM. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. As normas em material de segurança 
e proteção referidas no n.º 1, alínea e), 
devem ser consideradas adequadas 
sempre que o requerente demonstre que 
mantém medidas adequadas para garantir 
a segurança e a proteção do circuito de 
abastecimento internacional, incluindo 
nos domínios da integridade física e da 
segurança do pessoal e dos parceiros 
comerciais.

Or. en
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Justificação

As principais condições para a concessão do estatuto de operador económico autorizado 
constituem aspetos essenciais. Por conseguinte, a relatora considera fundamental tornar 
essas condições mais explícitas no ato de base. Contudo, os detalhes suplementares podem 
ser definidos através de atos delegados (artigo 23.º da reformulação do CAU), a fim de 
manter uma certa flexibilidade e simplificação do texto legislativo. Os novos números 
propostos pela relatora (ver alterações 10, 11, 12 e 13 da relatora) foram, até ao momento, 
incluídos apenas nas disposições preliminares consolidadas de aplicação do CAM. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

(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; 

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

(c) As facilitações a que se refere o artigo 
21.º, n.º 2, alínea b). 

(c) A concessão de autorizações para a 
utilização de procedimentos simplificados 
por parte dos operadores económicos 
autorizados;
(d) A identificação da autoridade 
aduaneira competente para conceder o 
estatuto e as autorizações em causa;
(e) O tipo e âmbito das facilitações que 
podem ser concedidas a operadores 
económicos autorizados no que respeita 
aos controlos aduaneiros relacionados 
com a segurança e a proteção;
(f) A consulta e o fornecimento de 
informação às demais autoridades 
aduaneiras;
(g) As condições de suspensão ou de 
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revogação do estatuto de operador 
económico autorizado;
(h) As condições de derrogação do 
requisito de estabelecimento no território 
aduaneiro da União para categorias 
específicas de operador económico 
autorizado;
2. As condições suplementares referidas 
no n.º 1 devem ter em conta as seguintes 
regras abrangidas pelo presente 
regulamento:
(a) As facilitações a que se refere o artigo 
21.º, n.º 2, alínea b);

(b) As regras ao abrigo do artigo 39.º, n.º 
3;
(c) A participação a título profissional em 
atividades abrangidas pela legislação 
aduaneira;
(d) Normas práticas de competência ou de 
qualificações profissionais diretamente 
relacionadas com a atividade exercida;
(e) O facto de o operador económico ser 
titular de um certificado reconhecido a 
nível internacional emitido com base em 
convenções internacionais aplicáveis.

Or. en

Justificação

O ato de base deve definir explicitamente o objetivo, o conteúdo e o âmbito do ato delegado. 
Neste caso, a relatora volta a propor (com algumas adaptações necessárias) a especificação 
do CAM, incluída no artigo 15.º. N.B.: a presente alteração está relacionada com a alteração 
9 proposta pela relatora ao artigo 21.º, n.º 2, alínea b), e com a alteração 17 ao artigo 39.º, 
n.º 3. 

A relatora considera igualmente que se deve eliminar todas as referências à derrogação da 
obrigação de o operador económico estar estabelecido fora do território aduaneiro da UE. A 
presente alteração está relacionada com a alteração 8 proposta pela relatora ao artigo 21.º, 
n.º 1. 
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 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.

9. A Comissão pode tomar decisões, para 
além das que são referidas no artigo 32.º, 
n.º 8, que obriguem um ou mais
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.

Or. en

Justificação

Os atos delegados abrangem atos de aplicação geral e na reformulação do CAU os artigos 
24.º, n.º 9, e 32.º, n.º 8, referem simplesmente "os Estados-Membros" e não "um ou mais 
Estados-Membros". Por conseguinte, caso se decida manter o procedimento de atos de 
execução nos artigos 26.º e 34.º, a alteração acima referida contribuirá para esclarecer essa 
questão. A presente alteração está relacionada com o procedimento referido no artigo 34.º.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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 ou IVO, a fim de 
garantir a uniformidade na classificação 
pautal ou na determinação da origem das 
mercadorias.

Or. en

Justificação

Os atos delegados abrangem atos de aplicação geral e na reformulação do CAU os artigos 
24.º, n.º 9, e 32.º, n.º 8, referem simplesmente "os Estados-Membros" e não "um ou mais 
Estados-Membros". Por conseguinte, caso se decida manter o procedimento de atos de 
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execução nos artigos 26.º e 34.º, a alteração acima referida contribuirá para esclarecer essa 
questão. A presente alteração está relacionada com o procedimento referido no artigo 34.º.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os controlos aduaneiros devem ser 
realizados dentro  de um quadro comum de 
gestão do risco, baseado no intercâmbio de 
informações e de análises de risco entre 
administrações aduaneiras e que defina, 
critérios e normas  comuns em matéria de 
riscos, medidas de controlo e áreas de 
controlo prioritárias.

3. Os controlos aduaneiros devem ser 
realizados dentro  de um quadro comum de 
gestão do risco, baseado no intercâmbio de 
informações e de análises de risco entre 
administrações aduaneiras e que defina, 
critérios e normas  comuns em matéria de 
riscos, medidas de controlo e áreas de 
controlo prioritárias.

Em regra geral, para poder usufruir dos 
benefícios do estatuto de operador 
económico autorizado, através de um 
número reduzido de controlos físicos e 
baseados em documentos relacionados 
com a segurança e a proteção, a que se 
refere o artigo 21.º, n.º 2, alínea a), deve 
ser incorporado um menor grau de risco 
nos sistemas aduaneiros de gestão dos 
riscos.

Or. en

Justificação

As novas orientações da UE para a concessão do estatuto de operador económico autorizado 
esclarecem que os benefícios do estatuto de operador económico autorizado "incluem um 
número reduzido de controlos a nível das importações ou exportações e podem ser 
igualmente tidos em conta em controlos realizados posteriormente". A relatora considera que 
este princípio fundamental deve ser claramente estruturado no ato de base e não se resumir 
apenas a orientações, devendo ainda ser incluído nos artigos 21.º e 39.º da reformulação do 
CAU. A presente alteração está relacionada com a alteração 9 proposta pela relatora ao 
artigo 21.º, n.º 2, alínea b), e com a alteração 14 ao artigo 23.º.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve tomar medidas, 
através de atos de execução, para garantir a 
aplicação uniforme dos controlos 
aduaneiros, designadamente no que diz 
respeito a intercâmbio de informações e de 
análises de risco, critérios e normas 
comuns em matéria de risco, medidas de 
controlo e áreas de controlo prioritárias.

1. A Comissão deve tomar medidas, 
através de atos de execução, para garantir a 
aplicação uniforme dos controlos 
aduaneiros, designadamente no que diz 
respeito a intercâmbio de informações e de 
análises de risco, critérios e normas 
comuns em matéria de risco, medidas de 
controlo e áreas de controlo prioritárias. 
Estas medidas não devem afetar a regra 
geral a que se refere o artigo 39.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração proposta pela relatora ao artigo 21.º, 
n.º 2, alínea a), e ao artigo 39.º, n.º 3. Como princípio geral, para poder usufruir dos 
benefícios do estatuto de operador económico autorizado, através de um número reduzido de 
controlos físicos e baseados em documentos relacionados com a segurança e a proteção, a 
que se refere o artigo 21.º, n.º 2, alínea a), deve ser incorporado um menor grau de risco nos 
sistemas aduaneiros de gestão dos riscos.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 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 de 
uma mercadoria deve ser definida com 
base no critério da mudança de 
classificação pautal ou, caso esse critério 
não permita uma transformação 
substancial, com base numa percentagem 
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ad valorem ou numa operação de fabrico 
ou de transformação.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa integrar no ato de base os princípios gerais pelos quais a Comissão 
se rege/guia na elaboração dos seus atos delegados. Na opinião da relatora, o critério de 
aplicação das regras de origem é um elemento essencial que deve ser explicitamente indicado 
no ato de base. A proposta advém do Acordo da OMC relativo às regras de origem (artigo 
9.º, n.º 2, alínea c), subalínea iii), primeiro travessão). A presente alteração está relacionada 
com a alteração 21 proposta pela relatora ao artigo 55.º.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso seja apresentada prova de origem 
ao abrigo da legislação aduaneira ou de 
outra legislação específica da União, as 
autoridades aduaneiras podem, em caso de 
dúvidas razoáveis, exigir elementos de 
prova complementares que sejam 
necessários para assegurar que a indicação 
da origem cumpre efetivamente as regras 
estabelecidas na legislação aplicável da 
União .

2. Caso seja apresentada prova de origem 
ao abrigo da legislação aduaneira ou de 
outra legislação específica da União, as 
autoridades aduaneiras podem, em caso de 
dúvidas razoáveis, exigir elementos de 
prova complementares que sejam 
necessários para assegurar que a indicação 
da origem cumpre efetivamente as regras 
estabelecidas na legislação aplicável da 
União .

Os elementos de prova a fornecer na 
União aquando da apresentação de um 
certificado de origem emitido num país 
terceiro devem satisfazer as seguintes 
condições:
(a) Ser emitidos por uma autoridade ou 
organismo que apresente as garantias 
necessárias e esteja habilitado para esse 
efeito pelo país de emissão;
(b) Conter todos os elementos necessários 
para a identificação das mercadorias a 
que se referem;
(c) Certificar inequivocamente que as 
mercadorias a que se referem são 
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originárias de determinado país.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa integrar no ato de base os princípios gerais pelos quais a Comissão 
se rege/guia na elaboração dos seus atos delegados. Na opinião da relatora, o critério de 
aplicação das regras de origem é um elemento essencial que deve ser explicitamente indicado 
no ato de base. A proposta advém das disposições de aplicação do CAM. A presente 
alteração está relacionada com a alteração 21 proposta pela relatora ao artigo 55.º.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 55

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 complementem: 

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração 19 proposta pela relatora ao artigo 
53.º, n.º 2, e com a alteração 20 ao artigo 54.º, n.º 2.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de mercadorias que beneficiem 
das medidas preferenciais adotadas 
unilateralmente pela União  em benefício 
de determinados países ou territórios 
situados fora do território aduaneiro da 
União  ou de grupos desses países ou 
territórios, com exclusão dos referidos no 
n.º 5, a Comissão deve aprovar medidas 
que estabeleçam as regras de origem 

3. No caso de mercadorias que beneficiem 
das medidas preferenciais adotadas 
unilateralmente pela União  em benefício 
de determinados países ou territórios 
situados fora do território aduaneiro da 
União  ou de grupos desses países ou 
territórios, com exclusão dos referidos no 
n.º 5, a Comissão deve aprovar medidas 
que estabeleçam as regras de origem 
preferencial. As regras que definem a 
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preferencial. origem preferencial das mercadorias 
devem basear-se no critério da obtenção 
total ou da operação de transformação 
suficiente.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa integrar no ato de base os princípios gerais pelos quais a Comissão 
se rege/guia na elaboração dos seus atos delegados. Na opinião da relatora, o critério de 
aplicação da origem preferencial das mercadorias é um elemento essencial que deve ser 
explicitamente indicado no ato de base. A proposta advém dos artigos 72.º e 98.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 2454/93. A presente alteração está relacionada com a alteração 23 
proposta pela relatora ao artigo 57.º.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 57

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 complementem: 

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração 22 proposta pela relatora ao artigo 
56.º.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 115-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 115.°-A
Apresentação da declaração e pessoa 
responsável
A declaração sumária de entrada deve ser 
apresentada através de meios eletrónicos 
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de processamento de dados e deve 
reger-se pelo sistema de notificação 
múltipla, como recomendado pelo quadro 
de normas SAFE da Organização 
Mundial das Alfândegas (OMA). Esse 
sistema deve basear-se no princípio de 
que as informações devem ser obtidas 
através da pessoa para a qual estas se 
encontram disponíveis e que detém o 
respetivo direito de as apresentar.

Or. en

Justificação

A apresentação de uma declaração sumária de entrada de uma mercadoria é uma condição 
prévia para que esta possa ser importada para a UE. Por conseguinte, este é um aspeto 
essencial que deve ser introduzido no ato de base e não apenas através de um ato delegado. 
O sistema de notificação múltipla, recomendado pelo quadro de normas SAFE da 
Organização Mundial das Alfândegas, já provou ser o método preferencial para obter 
informações de qualidade relativas à avaliação de riscos, tendo sido implementado com êxito 
em várias partes do mundo. Esse sistema deve basear-se no princípio de que as informações 
devem ser obtidas através da pessoa para a qual estas se encontram disponíveis e que detém 
o respetivo direito de as apresentar. 

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 118 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Em caso de alteração do quadro de 
normas SAFE da Organização Mundial 
das Alfândegas, a Comissão deve ter 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 243.º, que 
alterem as regras aplicáveis ao 
procedimento de apresentação de uma 
declaração sumária de entrada, como 
referido no artigo 115.º, alínea a).

(a) As regras aplicáveis ao procedimento 
de apresentação de uma declaração sumária 
de entrada;

Or. en
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Justificação

A apresentação de uma declaração sumária de entrada de uma mercadoria é uma condição 
prévia para que esta possa ser importada para a UE. Por conseguinte, este é um aspeto 
essencial que deve ser introduzido no ato de base e não apenas através de um ato delegado.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 118 – parte introdutória e alínea a) (novas)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem:
(a) Os casos, que não sejam os referidos 
no artigo 114.º, n.º 2, de derrogação ou 
adaptação da obrigação de apresentação 
de uma declaração sumária de entrada e 
as condições dessa derrogação ou 
adaptação;

Or. en

Justificação

Não se pode partir do princípio de que a expressão "regras aplicáveis ao procedimento de 
apresentação de uma declaração sumária de entrada", constante na alínea a) do presente 
artigo, inclui qualquer delegação de poderes para o estabelecimento de derrogações ou 
adaptações adicionais ao requisito de apresentação de uma declaração sumária de entrada.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 126-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 126.º-A 
Mercadorias que se consideram sujeitas 
ao regime de depósito temporário
1. Exceto nos casos em que as 
mercadorias sejam imediatamente sujeitas 
a um regime aduaneiro relativamente ao 
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qual tenha sido aceite uma declaração 
aduaneira, ou colocadas numa zona 
franca, as mercadorias não-UE 
apresentadas à alfândega são 
consideradas sujeitas ao regime de 
depósito temporário nos termos do artigo 
203.º.
2. Sem prejuízo da obrigação prevista no 
artigo 114.º, n.º 3, bem como da dispensa 
ou das exceções previstas no âmbito das 
medidas aprovadas por força do 
artigo 114.º, n.º 2, se se verificar que as 
mercadorias não-UE apresentadas à 
alfândega não estão cobertas por uma 
declaração sumária de entrada, o detentor 
dessas mercadorias deve apresentar 
imediatamente essa declaração.

Or. en

Justificação

É proposta a reintrodução do antigo artigo 98.º do Regulamento (CE) n.º 450/2008 (CAM). 
Este artigo foi suprimido na reformulação do CAU, embora as mercadorias continuassem a 
ser sujeitas ao regime de depósito temporário no momento da apresentação. 

Alteração 28

Proposta de regulamento
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 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
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Justificação

No que se refere ao desalfandegamento centralizado, a relatora propõe uma alteração que 
remete para o artigo 106.º inicial do CAM, ao abrigo do qual a estância aduaneira de 
controlo autorizaria ou recusaria a saída das mercadorias, enquanto a estância aduaneira de 
apresentação apenas seria responsável pelas verificações de segurança e proteção. Esta 
alteração afetará o artigo 138.º, n.ºs 2 e 3. Por conseguinte, a presente alteração está 
relacionada com a alteração 29 proposta pela relatora ao artigo 138.º, n.º 3, da 
reformulação do CAU. 

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.º 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 foi apresentada a declaração aduaneira 
e autorizar a saída das mercadorias, tendo 
em conta as informações recebidas dessa 
estância aduaneira.

Or. en

Justificação

No que se refere ao desalfandegamento centralizado, a relatora propõe uma alteração que 
remete para o artigo 106.º inicial do CAM, ao abrigo do qual a estância aduaneira de 
controlo autorizaria ou recusaria a saída das mercadorias, enquanto a estância aduaneira de 
apresentação apenas seria responsável pelas verificações de segurança e proteção. Esta 
alteração afetará o artigo 138.º, n.ºs 2 e 3 da reformulação do CAU. Por conseguinte, a
presente alteração está relacionada com a alteração 28 proposta pela relatora ao artigo 
138.º, n.º 2.



PR\912824PT.doc 27/39 PE494.493v01-00

PT

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 138 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 
quem autoriza a saída das mercadorias.

Suprimido

Or. en

Justificação

No que se refere ao desalfandegamento centralizado, a relatora propõe uma alteração que 
remete para o artigo 106.º inicial do CAM, ao abrigo do qual a estância aduaneira de 
controlo autorizaria ou recusaria a saída das mercadorias, enquanto a estância aduaneira de 
apresentação apenas seria responsável pelas verificações de segurança e proteção. Esta 
alteração afetará o artigo 138.º, n.ºs 2 e 3. Por conseguinte, a presente alteração está 
relacionada com a alteração 29 proposta pela relatora ao artigo 138.º, n.º 3, e com a 
alteração 28 ao artigo 138.º, n.º 2, da reformulação do CAU. 

Alteração 31

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 ou que, a pedido 
das autoridades aduaneiras, sejam 
notificadas com antecedência e 
posteriormente disponibilizadas para 
controlos aduaneiros.

Or. en
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Justificação

A presente alteração permite a pré-notificação de chegada de decisões aduaneiras relativas à 
saída/controlo da declaração, desde que "sejam disponibilizadas para controlos aduaneiros" 
e "a pedido das autoridades aduaneiras". Importa referir que esta era a intenção do artigo 
112.º, n.º 1, do CAM, enquanto a proposta de reformulação do CAU faz depender a aceitação 
inteiramente da apresentação das mercadorias, o que implica a chegada e a disponibilização 
para controlo das mercadorias. Tal impede a possibilidade de prestação de uma facilitação 
do comércio simples e benéfica.

Alteração 32

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.

Desde que não tenha havido qualquer 
alteração subsequente dos dados já 
apresentados no âmbito do processo de 
concessão do estatuto de operador 
económico autorizado, considera-se que 
um operador económico autorizado para 
simplificação aduaneira preenche as 
condições previstas na alínea b) do 
primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

O estatuto de operador económico autorizado deve permitir que os operadores económicos 
cumpridores tirem o máximo proveito da simplificação: uma vez satisfeitos os critérios de 
operador económico autorizado, não devem ser objeto de novo exame quaisquer critérios de 
utilização de procedimentos simplificados relativos à condução das operações. No entanto, a 
reformulação do CAU introduziu uma relação entre os critérios de autorização de utilização 
de um procedimento especial e o estatuto de operador económico autorizado. Este facto 
desvaloriza o estatuto de operador económico autorizado e dá origem a custos mais elevados, 
nomeadamente para as PME.
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 203 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Excetuados os casos em que as 
mercadorias não-UE são sujeitas a outro 
regime aduaneiro, essas mercadorias 
devem considerar-se como tendo sido 
sujeitas ao  regime de depósito temporário 
no momento da sua apresentação à 
alfândega nos seguintes casos :

1. Se não tiverem sido declaradas para
outro regime aduaneiro, consideram-se 
declaradas para o regime de depósito 
temporário pelo seu detentor no momento 
da sua apresentação à alfândega as
seguintes mercadorias não-UE:

(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;

(a) Mercadorias que sejam introduzidas no 
território aduaneiro da União, mas não 
diretamente numa zona franca;

(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;

(b) Mercadorias que sejam introduzidas 
noutra parte do território aduaneiro da 
União a partir de uma zona franca;

(c) Quando as mercadorias forem 
introduzidas noutra parte do território 
aduaneiro da União a partir de uma zona 
franca;

(c) Mercadorias em relação às quais o 
regime de trânsito externo tenha 
terminado.

Considera-se que a declaração aduaneira 
foi apresentada e aceite pelas autoridades 
aduaneiras no momento da apresentação 
das mercadorias à alfândega.

Or. en

Justificação

A presente alteração remete para o antigo artigo 151.º, n.º 1, do CAM e define o ato de 
declaração e respetiva aceitação. A sujeição das mercadorias ao regime no momento da 
apresentação deve ser definida ao abrigo do Título IV, Capítulo 2, Secção 3 (artigo 126.º-A).   
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Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 203 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O detentor das mercadorias deve 
apresentar uma declaração de depósito 
temporário o mais tardar no momento da 
apresentação das mercadorias à 
alfândega, em conformidade com o n.º 1.

2. A declaração sumária de entrada, ou 
um documento de trânsito que a substitua, 
deve constituir a declaração para o 
regime de depósito temporário.

A declaração pode ser alterada ou 
anulada, e pode ainda ser conferida pelas 
autoridades aduaneiras.

O artigo 149.º é aplicável a essas 
declarações após a apresentação das 
mercadorias.

Or. en

Justificação

O requisito de uma declaração de depósito temporário adicional não se justifica. A 
declaração sumária de entrada, ou um documento de trânsito que a substitua, satisfaz o 
requisito de uma declaração de depósito. Os dados adicionais razoavelmente exigidos para o 
depósito ao abrigo da fiscalização aduaneira podem, e devem, fazer parte da notificação em 
conformidade com a apresentação das mercadorias. A alteração da declaração rege-se pelas 
regras aplicáveis às declarações aduaneiras, uma vez que a declaração sumária de entrada 
deixou de ter efeito enquanto tal.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 233 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Mediante pedido, as autoridades 
aduaneiras podem autorizar uma pessoa a 
recorrer a simplificações no que respeita 
à sujeição das mercadorias ao regime de 
exportação e ao termo desse regime.

Or. en

Justificação

A manutenção de regras de exportação uniformes em toda a UE é essencial para o bom 
funcionamento do comércio da UE. As regras aplicáveis ao regime de exportação ou à sua 
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simplificação não se podem considerar abrangidas pela delegação de poderes ao abrigo dos 
artigos 232.º e 234.º da proposta da Comissão. 

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 234

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem os casos em 
que se aplicam as formalidades de 
exportação, em conformidade com o artigo 
233.º, n.º 3.

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

(a) As regras aplicáveis ao regime de 
exportação;
(b) Os casos em que se aplicam as 
formalidades de exportação, em 
conformidade com o artigo 233.º, n.º 3;

(c) As regras aplicáveis à concessão da 
autorização a que se refere o artigo 233.º, 
n.º 4.

Or. en

Justificação

A manutenção de regras de exportação uniformes em toda a UE é essencial para o bom 
funcionamento do comércio da UE. As regras aplicáveis ao regime de exportação ou à sua 
simplificação não se podem considerar abrangidas pela delegação de poderes ao abrigo dos 
artigos 232.º e 234.º da proposta da Comissão. 

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 243 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão e está sujeito às 
condições estabelecidas no presente artigo.

(1) O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão e está sujeito às 
condições estabelecidas no presente artigo,
tendo em conta o Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente, o artigo 290.º.

Or. en

Justificação

Remissão para o artigo 290.º do TFUE.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 244 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comissão é assistida pelo Comité do 
Código Aduaneiro. Esse comité é um 
comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

(1) A Comissão é assistida pelo Comité do 
Código Aduaneiro. Esse comité é um 
comité na aceção do Regulamento (UE) n.º 
182/2011, tendo em conta o Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente, o artigo 291.º.

Or. en

Justificação

Remissão para o artigo 291.º do TFUE.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na reformulação do Código Aduaneiro da União (CAU), a Comissão propôs a adaptação de 
certas disposições do Regulamento (CE) n.º 450/2008 à evolução legislativa em matéria 
aduaneira e restante legislação pertinente, o alinhamento do regulamento com as exigências 
processuais decorrentes do Tratado de Lisboa e o adiamento da data de aplicação.

A maior parte das disposições do Regulamento n.º 450/2008 que estabelece o Código 
Aduaneiro da União (CAU) foram, por conseguinte, objeto de alterações devido à incidência 
das medidas de alinhamento com o Tratado de Lisboa ou à necessidade de proceder a 
ajustamentos devido à evolução da legislação da UE no domínio em causa.

A União Aduaneira é um elemento essencial para o funcionamento do mercado único, pelo 
que este apenas funciona de forma adequada se se verificar a aplicação comum e coerente das 
regras e dos sistemas aduaneiros comuns e modernos.

A fim de apoiar o desenvolvimento de um ambiente dinâmico para a competitividade e o 
crescimento, assegurando simultaneamente um nível adequado de controlo das mercadorias, a 
relatora apresenta propostas de alteração que promovem regras aduaneiras modernas e 
simples, baseadas em sistemas de vanguarda líderes e ao abrigo das quais os controlos são 
harmonizados de modo a que o operador económico apenas tenha de comunicar as suas 
informações uma vez.

Na reformulação dos atos jurídicos, a relatora respeitou o Acordo Interinstitucional, 
apresentando propostas de alteração relacionadas apenas com o conteúdo do texto sombreado 
a cinzento. Por outro lado, ao apresentar propostas de alteração ao seu projeto de relatório, 
Constance Le Grip reserva-se o direito de apresentar novas alterações às disposições que se 
mantêm inalteradas na proposta da Comissão (texto em branco), em caso de acordo entre os 
grupos políticos. Neste caso, a intenção de apresentar essas propostas de alteração será 
imediatamente comunicada à Comissão e ao Conselho, como exigido ao abrigo do Acordo 
Interinstitucional acima referido.

Utilização de sistemas eletrónicos por todos os Estados-Membros

Na reformulação do CAU, a Comissão propôs derrogações para um ou vários Estados-
Membros à utilização incondicional e obrigatória do intercâmbio eletrónico de dados entre as 
administrações aduaneiras e os operadores económicos, introduzida no CAM. Essa política 
levaria a uma abordagem dos processos aduaneiros “a duas velocidades” em toda a UE, 
correndo o risco de aumentar as desigualdades entre os Estados-Membros que optem por 
investir e os que optem pelo contrário. No que se refere ao operador económico, esta situação 
levaria igualmente à necessidade de duplicação dos processos em vigor, quer em formato 
papel quer em formato eletrónico, gerando custos suplementares consideráveis para as 
empresas europeias. Por conseguinte, para a relatora é essencial que o CAU seja 
implementado e aplicado de forma uniforme em todos os 27 Estados-Membros, preservando o 
espírito fundamental das alfândegas eletrónicas pan-europeias descrito no CAM. 
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Excecionalmente, podem ser permitidas derrogações durante um período de tempo limitado, 
devendo as especificações relativas aos critérios para a concessão dessas derrogações ser 
definidas através de atos delegados.

Valorização do estatuto de operador económico autorizado na reformulação do CAU

A relatora considera que o estatuto de operador económico autorizado deve permitir que os 
operadores económicos cumpridores e idóneos tirem o máximo proveito do uso generalizado 
da simplificação. Uma vez satisfeitos os critérios de operador económico autorizado, não 
devem ser objeto de novo exame quaisquer critérios de utilização de procedimentos 
simplificados relativos à condução das operações.  
A relação entre o estatuto de operador económico autorizado e um número reduzido de 
controlos aduaneiros deve merecer igualmente uma maior valorização na reformulação do 
CAU. Atualmente, esta questão é abordada no âmbito das orientações da UE para a concessão 
do estatuto de operador económico autorizado. As principais condições de concessão do 
estatuto de operador económico autorizado são aspetos demasiado fundamentais para serem 
definidos através de atos delegados. 

O teste de novas simplificações através de meios eletrónicos de processamento de dados

O teste de novas simplificações na aplicação da legislação aduaneira através de meios 
eletrónicos de processamento de dados apenas pode ser benéfico para o desenvolvimento de 
um ambiente dinâmico para a competitividade e o crescimento. Contudo, o âmbito e o prazo 
destes testes devem ser clarificados no próprio regulamento. Uma vez expirado o prazo do 
teste, a simplificação deve ser avaliada e, caso se considere um êxito e benéfica para os 
Estados-Membros, pode ser introduzida no texto legislativo por meio de um ato delegado. 

Regras relativas à aquisição da origem e à origem preferencial das mercadorias

As propostas de alteração a este respeito visam integrar no ato de base os princípios gerais 
pelos quais a Comissão se rege/guia na elaboração dos seus atos delegados.  A relatora 
considera, nomeadamente, que o critério de aplicação das regras de origem e o critério de 
aplicação da origem preferencial das mercadorias são elementos essenciais que devem ser 
explicitamente indicados no ato de base. As propostas advêm do Acordo da OMC relativo às 
regras de origem e dos artigos 72.º e 98.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 2454/93.

Desalfandegamento centralizado, tal como estabelecido pelo CAM

No que se refere ao desalfandegamento centralizado, a relatora propõe uma alteração que 
remete para o artigo 106.º inicial do CAM, ao abrigo do qual a estância aduaneira de controlo 
autorizaria ou recusaria a saída das mercadorias, enquanto a estância aduaneira de 
apresentação apenas seria responsável pelas verificações de segurança e proteção. Esta 
alteração afeta o artigo 138.º, n.ºs 2 e 3 da reformulação do CAU.

Não é necessária uma declaração de depósito temporário separada 

Na opinião da relatora, o requisito de uma declaração de depósito temporário adicional não se 
justifica. A declaração sumária de entrada, ou um documento de trânsito que a substitua, já 
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satisfaz o requisito de uma declaração de depósito. Os dados adicionais razoavelmente 
exigidos para o depósito ao abrigo da fiscalização aduaneira podem fazer parte da notificação 
em conformidade com a apresentação das mercadorias. A proposta de reformulação do CAU 
visa introduzir o requisito de uma declaração de depósito temporário adicional e separada. Tal 
terá um impacto significativo nas trocas comerciais, uma vez que os operadores económicos 
são simultaneamente transportadores e detentores das mercadorias, mas terão invariavelmente 
que apresentar uma declaração aduaneira de saída para outro procedimento algumas horas 
após a apresentação, seguramente no espaço de um dia útil. As propostas atuais exigem que os 
operadores apresentem basicamente a mesma informação duas vezes.

Regras relativas à apresentação da declaração e pessoa responsável 

A apresentação de uma declaração sumária de entrada de uma mercadoria é uma condição 
prévia para que esta possa ser importada para a UE. Por conseguinte, este é um aspeto 
essencial que deve ser introduzido no ato de base e não apenas através do ato delegado. O 
sistema de notificação múltipla, recomendado pelo quadro de normas SAFE da Organização 
Mundial das Alfândegas, já provou ser o método preferencial para obter informações de 
qualidade relativas à avaliação de riscos, tendo sido implementado com êxito em várias partes 
do mundo. Esse sistema deve basear-se no princípio de que as informações devem ser obtidas 
através da pessoa para a qual estas se encontram disponíveis e que detém o respetivo direito 
de as apresentar.

Pré-notificação de chegada

A alteração proposta pela relatora permite a pré-notificação de chegada de decisões 
aduaneiras relativas à saída/controlo da declaração, desde que "sejam disponibilizadas para 
controlos aduaneiros" e "a pedido das autoridades aduaneiras". Importa referir que esta era a 
intenção do artigo 112.º, n.º 1, do CAM, enquanto a proposta de reformulação do CAU faz 
depender a aceitação inteiramente da apresentação das mercadorias, o que implica a chegada e 
a disponibilização para controlo das mercadorias. Tal impede a possibilidade de prestação de 
uma facilitação do comércio simples e benéfica.
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ANEXO: CARTA ENDEREÇADA PELA COMISSÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS

Ref.: D(2012)36293

Malcolm Harbour, 
Presidente da Comissão do Mercado Interno
e da Proteção dos Consumidores
ASP 13E130
Bruxelas

Assunto: Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece 
o Código Aduaneiro da União (reformulação)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Senhor Presidente,

A Comissão dos Assuntos Jurídicos, a que tenho a honra de presidir, examinou a proposta 
referida em epígrafe em conformidade com o artigo 87.º relativo à reformulação, introduzido 
no Regimento do Parlamento Europeu.

O n.º 3 do referido artigo tem a seguinte redação: 

"Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 
não implica alterações de fundo para além das que nela foram identificadas como tal, 
informará deste facto a comissão competente quanto à matéria de fundo.

Neste caso, para além das condições estipuladas nos artigos 156.º e 157.º, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo só poderá admitir as alterações que incidam sobre as 
partes da proposta que contenham alterações.

No entanto, se em conformidade com o ponto 8 do Acordo Interinstitucional a comissão 
competente quanto à matéria de fundo tiver também a intenção de apresentar alterações às 
partes codificadas da proposta, comunicará imediatamente essa intenção ao Conselho e à 
Comissão, e esta última informará a comissão, antes da votação nos termos do artigo 54.º, da 
sua posição sobre as alterações e da sua intenção de retirar ou não a proposta de 
reformulação."

Na sequência do parecer do Serviço Jurídico, cujos representantes participaram nas reuniões 
do Grupo de Trabalho Consultivo que examinou a proposta de reformulação, e em 
conformidade com as recomendações do relator de parecer, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos considera que a proposta em questão não contém alterações de fundo para além das 
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que foram identificadas como tal na proposta e que, no que respeita à codificação das 
disposições inalteradas dos atos anteriores com as referidas alterações, a proposta se cinge à 
codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações substantivas.

Em conclusão, após a apreciação deste assunto na reunião de 10 de julho de 2012, a Comissão 
dos Assuntos Jurídicos, por 23 votos a favor e nenhuma abstenção1, recomenda à comissão 
competente quanto à matéria de fundo que examine a proposta referida em epígrafe em 
conformidade com o artigo 87.º.

Com os melhores cumprimentos,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexo: Parecer do Grupo de Trabalho Consultivo.

                                               
1 Deputados presentes: Klaus-Heiner Lehne (Presidente), Evelyn Regner (Vice-Presidente), Françoise Castex 
(Vice-Presidente), Sebastian Valentin Bodu (Vice-Presidente), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio 
López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, 
Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel 
Voss, Dagmar Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 22 de agosto 2012

PARECER

À ATENÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o 
Código Aduaneiro da União (reformulação)
COM(2012)0064 de 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de novembro de 2001 sobre um recurso 
mais estruturado à técnica da reformulação, nomeadamente o seu ponto 9, o Grupo Consultivo 
composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão 
efetuou reuniões em 29 de março, 3 de abril e 24 de maio de 2012 para examinar, inter alia, a 
proposta em epígrafe apresentada pela Comissão.

Nessas reuniões1, a análise da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
que reformula o Regulamento (CE) n.º 450/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2008, que estabelece o Código Aduaneiro da União permitiu ao Grupo 
Consultivo chegar, de comum acordo, às seguintes conclusões.

1) Quanto à exposição de motivos, a fim de que a redação respeite integralmente os requisitos 
pertinentes definidos no Acordo Interinstitucional, o documento deve especificar quais as 
disposições do ato anterior que permanecem inalteradas na proposta, conforme previsto no 
ponto 6, alínea a), subalínea iii) do referido acordo.

2) No artigo 6.º, n.º 2, alínea b), a palavra "Possibilidade" deveria ter sido assinalada com o 
símbolo de "supressão substantiva", que consiste num traço duplo combinado com um 
sombreado cinzento.

3) As seguintes partes do texto reformulado, já assinaladas com traço duplo, deviam ser 
também assinaladas com o sombreado cinzento geralmente utilizado para indicar alterações 
                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões inglesa, francesa e alemã da proposta e trabalhou com base na versão 
inglesa, versão linguística original do diploma em análise.
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substantivas:
- na primeira citação do preâmbulo, o n.º de artigo “26”;
- no artigo 11.º, n.º 2, as últimas palavras “que assegurem um nível adequado de proteção de 
dados”;
- imediatamente após o texto do artigo 15.º, a totalidade da redação existente do artigo 10.º. 
n.º 1, alíneas b), e) e d), assim como do artigo 10.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 450/2008;
- no artigo 23.º, alínea b), as palavras ‘revisão do”;
- no artigo 128.º, os n.ºs de artigos "96 e 98”;
- no 174.º, n.º 4, o n.º de artigo "131”;
- no artigo 222.º, n.º 3, as palavras “fixam o prazo durante o qual”.

4) No artigo 168.º. n.º 1, alínea b), a indicação (a) deve ser substituída por (i), a indicação (i) 
por (ii), a indicação (ii) por (iii) e a indicação (iii) por (iv).

A análise que efetuou, permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, que 
a proposta em apreço não contém outras alterações de fundo que não sejam as nela 
identificadas como tal. O Grupo Consultivo verificou ainda que, no que respeita à codificação 
das disposições inalteradas do ato anterior, juntamente com as alterações introduzidas, a 
proposta se cinge à codificação pura e simples do ato existente, sem alterações substantivas.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Diretor-Geral


