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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora: 

Considera que, para facilitar o processo de integração da UE, garantir a competitividade entre 
os operadores aduaneiros e os importadores estrangeiros, combater o trânsito ilícito de 
produtos falsificados e proteger os consumidores europeus, é essencial rever o CAU (Código 
Aduaneiro Comunitário), de molde a que os procedimentos aduaneiros sejam harmonizados, 
simplificados e uniformes em todos os Estados-Membros e a que seja garantida a livre 
circulação de mercadorias.

Levanta algumas preocupações, já expressas no parecer desta comissão sobre a modernização 
aduaneira aprovado em outubro de 2011, as quais não foram sanadas pelo CAU apresentado 
pela Comissão.

Considera, portanto, que a proposta da Comissão não vai na direção certa, pois não parece, na 
verdade, proporcionar uma maior racionalização e harmonização das regras aduaneiras, mas, 
procede, ao invés, à eliminação de algumas das simplificações previstas pela MUA 
(Modernização da União Aduaneira), sugerindo uma série de possíveis exceções a princípios 
e a práticas – tal como no caso dos sistemas de intercâmbio de dados – contrárias ao objetivo 
de um contexto aduaneiro uniforme.

Lamenta a decisão de ter de adiar a data de aplicação do novo CAU para 31 de dezembro de 
2020, continuando a protelar uma verdadeira implementação dos novos sistemas informáticos 
nas alfândegas dos Estados-Membros.

Sugere, na perspetiva da criação de uma alfândega única europeia, que seja criada, a título 
experimental, uma força europeia de intervenção rápida, que apoie o trabalho das alfândegas 
nas fronteiras externas, e uma base de dados pública sobre mercadorias perigosas intercetadas 
nas alfândegas. Solicita, por conseguinte, ao Conselho que apoie a criação de novos sistemas 
capazes de determinar a origem e de garantir a rastreabilidade dos produtos.

Exorta a Comissão a manter o artigo 53.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; simultaneamente, apela ao 
futuro reconhecimento dos certificados de exportação sobre a origem não preferencial pelas 
autoridades competentes de um país terceiro e salienta que alterações ao status quo
sobrecarregariam as empresas com procedimentos administrativos e impediriam os esforços 
de harmonização em curso no âmbito da OMC.

Considera necessário proceder à introdução oportuna de medidas de modernização, 
nomeadamente a simplificação da legislação aduaneira e a informatização interoperacional 
em todas as alfândegas comunitárias, bem como o reforço da coordenação das atividades de 
prevenção e de repressão pelas autoridades fiscais a nível europeu; manifesta igualmente a 
esperança de que o CAU realce a importância da eliminação das declarações aduaneiras, de 
modo a facilitar as trocas comerciais.



PE492.800v04-00 4/17 AD\915444PT.doc

PT

Constata a necessidade, para o bom funcionamento de uma União Europeia com 27 
Estados-Membros+1, de definir um conjunto comum de controlos físicos obrigatórios das 
mercadorias aplicáveis em todos os diferentes pontos de entrada (portos, aeroportos, estradas) 
na União. 

Solicita a harmonização completa da incidência do IVA sobre as importações, do horário de 
funcionamento das alfândegas, dos vencimentos, bem como das sanções pelo não 
cumprimento do CAU, dadas as divergências existentes nos Estados-Membros e as distorções 
dos fluxos comerciais.

Salienta a necessidade de 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, por um lado, dos sistemas de controlo aduaneiro e, por outro, das sanções; 
solicita o estabelecimento de plataformas operacionais comuns aos Estados-Membros e à 
Comissão e acentua a necessidade de formar adequadamente os funcionários aduaneiros e os 
operadores económicos, de molde a assegurar a aplicação uniforme das regras da União 
Europeia.

Recorda 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; manifesta, para além disso, a sua 
apreensão relativamente ao recurso a atos delegados para regular as atividades dos OEA.

Solicita à Comissão que preveja 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 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 multiplicadores para os 
pequenos e médios importadores que não tenham capacidade para executar programas 
conformes aos procedimentos aduaneiros semelhantes aos OEA europeus.

Congratula-se com a aplicação do acordo de cooperação respeitante ao reconhecimento mútuo 
dos OEA entre a União Europeia e o Japão; exorta a Comissão a negociar, no pleno respeito 
do papel do Parlamento, tais acordos com outros parceiros importantes e a incluir este 
elemento nas negociações sobre acordos comerciais bilaterais; realça a utilidade de reforçar a 
cooperação aduaneira com a Rússia e os países da Parceria Oriental e do Mediterrâneo. 

Exorta a Comissão a desenvolver planos de cooperação e de coordenação multilateral, no 
âmbito da Organização Mundial das Alfândegas (OMA), capaz de definir padrões e regras 
comuns para os procedimentos aduaneiros.

Considera que um acordo sobre a facilitação do comércio estabelecido no quadro da Ronda de 
Doha beneficiaria os países membros da Organização Mundial do Comércio, nomeadamente 
reforçando a segurança jurídica e reduzindo os custos comerciais; encoraja, assim, a 
Comissão a promover, pela sua parte, a celebração desse acordo, tendo em vista a conferência 
ministerial de dezembro próximo.

Salienta a importância de assegurar que os controlos aduaneiros legítimos realizados por 
países terceiros não sejam, em determinadas circunstâncias, utilizados indevidamente para 
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criar, de facto, novas barreiras não pautais às mercadorias provenientes da União Europeia.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) A fim de garantir condições uniformes 
de aplicação do presente regulamento, 
devem ser conferidas à Comissão 
competências de execução relativamente 
ao seguinte: adoção nos seis meses 
subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento de um programa de 
trabalho para o desenvolvimento e a 
aplicação de sistemas eletrónicos; decisões 
que permitam a um ou mais 
Estados-Membros utilizar outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além das técnicas de processamento 
eletrónico; decisões que autorizem os 
Estados-Membros a testar simplificações 
na aplicação da legislação aduaneira 
através dos meios eletrónicos de 
processamento de dados; decisões que 
obriguem os Estados-Membros a tomar, 
suspender, anular, alterar ou revogar uma 
decisão; critérios e normas comuns em 
matéria de risco, medidas de controlo e 
áreas de controlo prioritárias; gestão dos 
contingentes e tetos pautais e gestão da 
fiscalização da introdução em livre prática 
ou da exportação de mercadorias; 
determinação da classificação pautal das 
mercadorias; derrogação temporária das 
regras da origem preferencial de 
mercadorias que beneficiem das medidas 
preferenciais adotadas unilateralmente pela 

(4) A fim de garantir condições uniformes 
de aplicação do presente regulamento, 
devem ser conferidas à Comissão 
competências de execução relativamente 
ao seguinte: adoção nos seis meses 
subsequentes à entrada em vigor do 
presente regulamento de um programa de 
trabalho para o desenvolvimento e a 
aplicação de sistemas eletrónicos; decisões 
que permitam a um ou mais 
Estados-Membros utilizar outros meios de 
intercâmbio e armazenamento de dados 
para além das técnicas de processamento 
eletrónico; decisões que autorizem os 
Estados-Membros a testar simplificações 
na aplicação da legislação aduaneira 
através dos meios eletrónicos de 
processamento de dados; decisões que 
obriguem os Estados-Membros a tomar, 
suspender, anular, alterar ou revogar uma 
decisão; critérios e normas comuns em 
matéria de risco, medidas de controlo e 
áreas de controlo prioritárias; gestão dos 
contingentes e tetos pautais e gestão da 
fiscalização da introdução em livre prática 
ou da exportação de mercadorias; 
determinação da classificação pautal das 
mercadorias e criação de sistemas 
unificados de cobrança dos direitos 
aduaneiros em todos os 
Estados-Membros; derrogação temporária 
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União; determinação da origem das 
mercadorias; proibições temporárias 
relacionadas com a utilização de garantias 
globais; assistência mútua entre 
autoridades aduaneiras em caso de 
constituição de uma dívida aduaneira; 
decisões de reembolso ou dispensa de 
pagamento de direitos de importação ou de 
exportação; horários oficiais de 
funcionamento das estâncias aduaneiras; 
determinação da subposição pautal das 
mercadorias sujeitas à taxa mais elevado 
do direito de importação ou de exportação 
sempre que uma remessa é constituída por 
mercadorias que integram subposições 
pautais diferentes; O exercício destas 
competências deve ser feito em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

das regras da origem preferencial de 
mercadorias que beneficiem das medidas 
preferenciais adotadas unilateralmente pela 
União; determinação da origem e 
rastreabilidade das mercadorias 
provenientes de países terceiros; 
proibições temporárias relacionadas com a 
utilização de garantias globais; assistência 
mútua entre autoridades aduaneiras em 
caso de constituição de uma dívida 
aduaneira; decisões de reembolso ou 
dispensa de pagamento de direitos de 
importação ou de exportação; horários 
oficiais de funcionamento das estâncias 
aduaneiras; determinação da subposição 
pautal das mercadorias sujeitas à taxa mais 
elevado do direito de importação ou de 
exportação sempre que uma remessa é 
constituída por mercadorias que integram 
subposições pautais diferentes; O exercício 
destas competências deve ser feito em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Justificação

É essencial, para a proteção dos consumidores e para a produção da União Europeia, dar à 
Comissão a possibilidade de adotar medidas relativas à rastreabilidade e à origem dos 
produtos provenientes de países terceiros a título de medidas de prevenção e luta contra a 
contrafação. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A modernização da legislação da 
União em matéria aduaneira deve ter 
devidamente em conta os pontos de vista 
dos operadores económicos, a fim de 
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assegurar uma simplificação 
administrativa eficaz.

Justificação

A consulta dos operadores económicos é, em qualquer futura reforma do Código Aduaneiro 
da União, um elemento essencial para uma simplificação eficaz dos procedimentos 
alfandegários. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Tendo em vista facilitar o  comércio, 
todas as pessoas deverão continuar a ter o 
direito de se fazerem representar para o 
cumprimento de atos e formalidades junto 
das autoridades aduaneiras. Contudo, esse 
direito de representação não deverá 
continuar a poder ser reservado ao abrigo 
da legislação de um Estado-Membro. Além 
disso, um representante aduaneiro que 
cumpra os critérios para a concessão do 
estatuto de operador económico autorizado 
deverá poder prestar os seus serviços num 
Estado-Membro diferente daquele em que 
está estabelecido.

(18) Tendo em vista facilitar a autorização 
das transações comerciais, todas as 
pessoas deverão continuar a ter o direito de 
se fazerem representar para o cumprimento 
de atos e formalidades junto das 
autoridades aduaneiras. Contudo, esse 
direito de representação não deverá 
continuar a poder ser reservado ao abrigo 
da legislação de um Estado-Membro. Por 
conseguinte, deverá ser elaborada uma 
regulamentação europeia harmonizada 
para os representantes aduaneiros que 
operam no mercado único. Além disso, 
um representante aduaneiro que cumpra os 
critérios para a concessão do estatuto de 
operador económico autorizado deverá 
poder prestar os seus serviços num 
Estado-Membro diferente daquele em que 
está estabelecido, desde que satisfaça 
critérios específicos harmonizados a nível 
da União, e, consequentemente, utilize 
sistemas unificados de cobrança dos 
direitos aduaneiros em todas as 
alfândegas da União.

Justificação

Se os operadores económicos autorizados e os representantes aduaneiros estiverem 
autorizados a prestar os seus serviços em todos os Estados-Membros, será necessário 
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garantir sistemas unificados de cobrança dos direitos aduaneiros em todas as alfândegas 
para simplificar e acelerar os serviços aduaneiros da União Europeia.

A fim de assegurar a uniformidade das regulamentações para os representantes aduaneiros 
nos 27 Estados-Membros da União Europeia e evitar distorções do mercado único a longo 
prazo, estas regulamentações devem ser elaboradas à escala europeia. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os operadores económicos 
respeitadores das regras e dignos de 
confiança deverão beneficiar de acordos 
internacionais que estabeleçam o 
reconhecimento mútuo do estatuto de 
"operador económico autorizado". 

Justificação

A conclusão de acordos de cooperação sobre o reconhecimento mútuo dos operadores 
económicos autorizados deve ser uma das prioridades das negociações comerciais em curso, 
em particular das relativas a acordos comerciais amplos e abrangentes entre a União 
Europeia e países terceiros.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de garantir um tratamento 
coerente e igual de todas às pessoas 
abrangidas por formalidades e controlos 
aduaneiros, deve ser delegado na 
Comissão o poder de adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado, relativamente à 
determinação das condições de 
representação aduaneira e às decisões 
tomadas pelas autoridades aduaneiras, 
incluindo as decisões relativas ao operador 
económico autorizado e às informações 

(25) A fim de garantir um tratamento 
coerente e igual de todas às pessoas 
abrangidas por formalidades e controlos 
aduaneiros, as decisões relativas à 
determinação das condições relacionadas 
com a representação aduaneira e com as 
decisões tomadas pelas autoridades 
aduaneiras, incluindo as decisões relativas 
ao operador económico autorizado e às 
informações vinculativas e as relacionadas 
com formalidades e controlos a efetuar em 
bagagem de cabine e de porão, devem ser 
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vinculativas e as relacionadas com 
formalidades e controlos a efetuar em 
bagagem de cabine e de porão.

adotadas através de atos de execução, nos 
termos do artigo 291.º do Tratado.

Justificação

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

A uniformidade das regulamentações em que assenta o Código Aduaneiro da União deve ser 
a regra geral. Qualquer derrogação a esta regra deve ser excecional, devidamente justificada 
e de natureza temporária a fim de evitar distorções permanentes do mercado único.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

É essencial para os negócios e para o processo de harmonização que o Código Aduaneiro da 
União seja implementado e aplicado da mesma forma em todos os 27 Estados-Membros, sem 
qualquer derrogação.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem estabelecer 
nos termos do direito da União, as 
condições em que um representante 
aduaneiro pode prestar serviços no 
Estado-Membro em que está estabelecido. 
Todavia, sem prejuízo da aplicação de 
critérios menos restritivos por parte do 
Estado-Membro em causa, um 
representante aduaneiro que cumpra os 
critérios estabelecidos no artigo 22.º, 
alíneas a) a d), fica autorizado a prestar 
esses serviços num Estado-Membro 
diferente daquele em que está estabelecido.

3. Os Estados-Membros podem estabelecer 
nos termos do direito da União, as 
condições em que um representante 
aduaneiro pode prestar serviços no 
Estado-Membro em que está estabelecido. 
Um representante aduaneiro deve estar 
estabelecido no território aduaneiro da 
União Europeia. Para prestar esses 
serviços num Estado-Membro diferente 
daquele em que está estabelecido, o 
representante aduaneiro tem de dispor de 
uma autorização concedida pela 
autoridade aduaneira nacional 
competente com base em critérios comuns 
aplicáveis em todo o território da União 
Europeia e válida em todos os 
Estados-Membros.
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Justificação

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 20

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 de execução, em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 244.º, n.º 4 .º, que especifiquem:

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

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

(b) As regras aplicáveis à concessão e à 
prova da autorização referida no artigo 
18.º, n.º 3.

(b) Os critérios referidos no artigo 18.º, n.º 
3;

(c) Os casos em que a prova referida no 
artigo 19.º, n.º 2, não é exigida pelas 
autoridades aduaneiras.

(c) Os casos em que a prova referida no 
artigo 19.º, n.º 2, não é exigida pelas 
autoridades aduaneiras.

Justificação

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
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hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 25

Texto da Comissão Alteração

Delegação de poderes Suprimido
A Comissão deve ter poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 243.º, que especifiquem:
(a) As regras aplicáveis ao procedimento 
para tomada das decisões a que se refere 
o artigo 24.º;
(b) Os casos em que não é dada 
oportunidade ao requerente para 
apresentar os seus pontos de vista, nos 
termos do artigo 24.º, n.º 4, primeiro 
parágrafo;
(c) As regras aplicáveis ao controlo, 
reexame e suspensão das decisões, nos 
termos do artigo 24.º, n.º 8.

Justificação

Trata-se de aspetos essenciais do Código Aduaneiro da União que devem ser definidos no ato 
de base e não ser regulados por atos delegados.

Alteração 11

Proposta de regulamento
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Artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Pode ser emitido na União  um 
documento comprovativo da origem, caso 
as exigências do comércio o justifiquem.

3. Pode ser emitido na União um 
documento comprovativo da origem, desde 
que sejam fornecidas provas documentais 
dessa origem. 

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode adotar medidas para 
determinar a origem das mercadorias.

A Comissão pode adotar medidas para 
determinar a origem e a rastreabilidade
das mercadorias. 

Justificação

É essencial, para a proteção dos consumidores e para a produção da União Europeia, dar à 
Comissão a possibilidade de adotar medidas relativas à rastreabilidade e à origem dos 
produtos provenientes de países terceiros a título de medidas de prevenção e luta contra a 
contrafação. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se a garantia não tiver sido liberada, pode 
igualmente ser utilizada, dentro dos limites 
do montante garantido, para a cobrança dos 
montantes dos direitos de importação ou de 
exportação e de outras imposições que se 
verifique serem devidos na sequência de 
um controlo após a autorização de saída 
dessas mercadorias.

Se uma garantia única não tiver sido 
libertada, pode igualmente ser utilizada, 
dentro dos limites do montante garantido, 
para a cobrança dos montantes dos direitos 
de importação ou de exportação e de outras 
imposições que se verifique serem devidos 
na sequência de um controlo após a 
autorização de saída dessas mercadorias.

Justificação

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
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release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.

Alteração 14

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 196 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A utilização de manifestos eletrónicos responde plenamente aos requisitos relativos às 
declarações eletrónicas e à apresentação; é totalmente consentâneo com o conceito de 
declarações de inscrição no registo, que constitui um dos pilares do CAM. Forçar estes 
movimentos no NSTI, com conjunto de dados reduzidos ou não, não trará qualquer vantagem 
para o comércio ou para as alfândegas e aumentará os encargos das empresas da União 
Europeia.

Alteração 16

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 17

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 que regem o regime de 
exportação;
(b) Os casos específicos em que a garantia 
cobre outras imposições, em conformidade 
com o artigo 233.º, n.º 3;
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(c) As regras aplicáveis à concessão da 
autorização a que se refere o artigo 233.º, 
n.º 4.

Justificação

A existência de regras de exportação uniformes em toda a UE é essencial tanto para o setor 
dos serviços de entrega expresso como para as empresas europeias em geral. As regras para 
o regime de exportação ou para o procedimento de simplificação não podem ser 
consideradas cobertas pelos artigos 232.º e 234.º da proposta da Comissão.
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