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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Recorda que as alfândegas se revestem de uma importância crucial para o comércio 
internacional; valoriza, neste contexto, o papel regulador do acordo da OMC sobre valor 
aduaneiro que visa um sistema justo, uniforme e neutro na determinação do valor das 
mercadorias para fins aduaneiros, proibindo a utilização de valores aduaneiros arbitrários 
ou fictícios que possam constituir uma barreira ao comércio livre e justo; sublinha também 
que sistemas aduaneiros eficazes são essenciais para a competitividade comercial da
União Europeia, desempenhando um papel singular no combate à entrada ilegal de 
mercadorias, à exportação e ao trânsito de mercadorias e de produtos falsificados, bem 
como para a protecção dos direitos de propriedade intelectual e para a garantia da 
segurança dos produtos;

2. Exorta a Comissão a manter o artigo 24.º do Código Aduaneiro Comunitário, a fim de que 
a origem das mercadorias continue a ser determinada de acordo com o lugar onde ocorreu 
a sua última transformação substancial economicamente justificada; chama ao mesmo 
tempo a atenção para que os certificados de exportação das autoridades competentes de 
um país terceiro relativos à origem não preferencial devem ser também reconhecidos no 
futuro pela UE; salienta que as modificações do status quo sobrecarregariam as empresas 
com procedimentos administrativos evitáveis e minariam os esforços de harmonização em 
curso a nível da OMC;

3. Considera necessário implementar medidas de modernização, como a simplificação da 
legislação aduaneira e a informatização interoperacional das alfândegas, que contribuirão 
para facilitar as práticas comerciais, bem como uma maior coordenação das actividades de 
prevenção e repressão da polícia fiscal a nível europeu; recorda que uma declaração 
aduaneira verbal para mercadorias de valor inferior a 1 000 euros, que se encontra 
actualmente em vigor, constitui uma simplificação essencial das operações comerciais 
para muitas PME e deverá ser mantida; manifesta o desejo de que os trabalhos em curso 
em matéria de actualização do Código Aduaneiro sublinhem o papel central da eliminação 
das declarações aduaneiras com o objectivo de facilitar o comércio;

4. Congratula-se com o sistema de controlo aduaneiro simplificado que foi introduzido em 
2009 e reconhece a sua importância no que respeita a facilitar o comércio internacional; 
regista com preocupação que o Tribunal de Contas revelou existir um controlo e uma 
auditoria insuficientes destes procedimentos simplificados nos Estados-Membros; 
sublinha, por isso, a importância de uma aplicação adequada desse sistema de controlo e 
incentiva a Comissão a acompanhar de perto este processo, a fim de evitar prejuízos para 
o orçamento da UE, bem como violações das disposições da política comercial;

5. Verifica que, numa união funcional entre os 27 Estados-Membros, cumpre definir um 
conjunto comum de controlos físicos obrigatórios das mercadorias aplicáveis a todos os 
diferentes pontos de entrada (portuários, aeroportuários, rodoviários) no mercado único da 
União; solicita também uma cooperação e um intercâmbio de melhores práticas acrescidos 
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no que respeita à cobrança do IVA no âmbito da importação, aos horários de 
funcionamento das alfândegas, às retribuições e sanções pelo incumprimento do código 
aduaneiro da União, pois as divergências existentes são susceptíveis de conduzir a 
distorções nos fluxos comerciais;

6. Salienta a necessidade de uma coerência na gestão das fronteiras externas da União 
Europeia; reitera o seu apelo à Comissão e aos Estados-Membros no sentido de uma maior 
harmonização dos sistemas de controlos aduaneiros, por um lado, e das sanções, por outro 
lado; solicita a implementação de plataformas operacionais comuns aos Estados-Membros 
e à Comissão, e insiste na necessidade de assegurar uma formação adequada aos 
funcionários aduaneiros e aos operadores económicos a fim de assegurar a aplicação 
uniforme das normas da União e uma maior protecção dos consumidores;

7. Chama a atenção para a importância de garantir a igualdade de tratamento dos operadores 
económicos autorizados (OEA) em todos os pontos do território aduaneiro comunitário no 
atinente à uniformidade dos controlos e ao reconhecimento mútuo;

8. Apela à Comissão para que inclua no novo código aduaneiro requisitos mais rigorosos 
para a prestação dos serviços de representação aduaneira da União Europeia, contribuindo 
para aumentar o nível de profissionalismo e responsabilidade por parte destes 
intermediários e estabelecendo regras claras que orientem as relações entre despachantes 
aduaneiros e empresas de expedição, de modo a transformar o papel dos despachantes no 
de intermediários para pequenos e médios importadores que não têm capacidade para 
executar programas de observância dos procedimentos aduaneiros semelhantes ao AEO 
europeu;

9. Congratula-se pela activação do acordo de cooperação respeitante ao reconhecimento 
mútuo dos operadores económicos autorizados entre a União Europeia e o Japão; encoraja 
a Comissão, respeitando plenamente o papel do Parlamento, a negociar tais acordos com 
outros parceiros importantes, nomeadamente os Estados Unidos, o Canadá, a China e a 
Rússia, assim como a integrar este elemento nas negociações de acordos comerciais 
bilaterais; sublinha a utilidade de reforçar a cooperação aduaneira com a Rússia e os 
países da parceria oriental e mediterrânica a fim de facilitar o comércio internacional e de 
lutar contra a fraude aduaneira e a contrafacção;

10. Encoraja a Comissão a desenvolver planos de cooperação e coordenação multilaterais, no 
seio da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), a estabelecer normas e regras 
conjuntas que melhorem a segurança e a eficácia das formalidades aduaneiras e nas 
fronteiras e também reduzam os custos;

11. Considera que um acordo sobre a facilitação das operações aduaneiras como parte da 
Ronda de Doha beneficiaria os Estados membros da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), nomeadamente por reforçar a segurança jurídica e reduzir as despesas comerciais; 
encoraja, assim, a Comissão a promover, pela sua parte, a celebração desse acordo tendo 
em vista a conferência ministerial em Dezembro próximo;

12. Salienta a importância de assegurar que os controlos aduaneiros legítimos realizados por 
países terceiros não sejam utilizados indevidamente, em determinadas circunstâncias, para 
criar, de facto, novos entraves não pautais a mercadorias provenientes da UE;
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