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Considerando 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A fim de prevenir o risco de fraude, o 

direito a beneficiar das preferências 

comerciais autónomas deve estar 

subordinado ao cumprimento, por parte da 

Ucrânia, das regras pertinentes relativas à 

origem dos produtos e dos procedimentos 

correspondentes, bem como à cooperação 

administrativa eficaz com a União. Além 

disso, a Ucrânia deve abster-se de 

introduzir novos direitos ou taxas de efeito 

equivalente ou novos limites quantitativos 

ou medidas de efeito equivalente, bem 

como de aumentar o nível dos direitos ou 

das taxas em vigor e de introduzir 

quaisquer outras limitações. Em caso de 

incumprimento de qualquer uma destas 

condições, a Comissão deve dispor de 

competências para suspender 

temporariamente as preferências, no todo 

ou em parte. 

(3) A fim de prevenir o risco de fraude, o 

direito a beneficiar das preferências 

comerciais autónomas deve estar 

subordinado ao cumprimento, por parte da 

Ucrânia, das regras pertinentes relativas à 

origem dos produtos e dos procedimentos 

correspondentes, bem como à cooperação 

administrativa eficaz com a União. Além 

disso, a Ucrânia deve abster-se de 

introduzir novos direitos ou taxas de efeito 

equivalente ou novos limites quantitativos 

ou medidas de efeito equivalente, bem 

como de aumentar o nível dos direitos ou 

das taxas em vigor e de introduzir 

quaisquer outras limitações. A 

deterioração grave do respeito dos 

princípios fundamentais da democracia e 

dos direitos humanos na Ucrânia, 

incluindo os direitos fundamentais dos 

trabalhadores, deverá constituir razão 

para a suspensão temporária das 

preferências. Em caso de incumprimento 

de qualquer uma destas condições, a 

Comissão deve dispor de competências 

para suspender temporariamente as 

preferências, no todo ou em parte. 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Sem prejuízo das condições previstas 

no n.º 1 do presente artigo, o direito de 

beneficiar do regime preferencial 

estabelecido no artigo 1.º está 

subordinado ao respeito, por parte da 

Ucrânia, dos direitos humanos, incluindo 

os direitos fundamentais dos 

trabalhadores, e dos princípios 

fundamentais da democracia. 

 Caso a Ucrânia adote medidas que 

restrinjam os direitos humanos e dos 

trabalhadores, a Comissão deve propor de 

imediato a suspensão do regime 

preferencial. 
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