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Relatório
Godelieve Quisthoudt Rowohl A8-0361/2018
Repartição dos contingentes pautais incluídos na lista da União no âmbito da OMC na 
sequência da saída do Reino Unido da União

Proposta de regulamento (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A saída do Reino Unido da União 
terá efeitos nas relações do Reino Unido e 
da União Europeia com terceiros, 
nomeadamente no contexto da 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), da qual ambos são membros 
originais.

(2) A saída do Reino Unido da União 
terá efeitos nas relações do Reino Unido e 
da União Europeia com terceiros, 
nomeadamente no contexto da 
Organização Mundial do Comércio 
(OMC), da qual ambos são membros 
originais. Uma vez que esse processo se 
desenrolará em paralelo com as 
negociações do quadro financeiro 
plurianual (QFP) e tendo em conta a 
parte do QFP que é dedicada ao setor 
agrícola, este setor poderia ser 
grandemente afetado, pelo que se impõe 
um determinado nível de prudência ao 
longo das negociações.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) Em conformidade com as regras da 
OMC, a repartição dos contingentes 
pautais que fazem parte da lista de 
concessões e de compromissos da União 
terá de ser efetuada nos termos do 
artigo XXVIII do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio de 1994 
(«GATT de 1994»). Por conseguinte, 
depois de concluídos os contactos 
preliminares, a União encetará negociações 
com os membros da OMC que disponham 
de um interesse como principal fornecedor 
ou de um interesse substancial ou 
detenham um direito de negociação inicial 
em relação a cada um destes contingentes 
pautais.

(4) Em conformidade com as regras da 
OMC, a repartição dos contingentes 
pautais que fazem parte da lista de 
concessões e de compromissos da União 
terá de ser efetuada nos termos do 
artigo XXVIII do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio de 1994 
(«GATT de 1994»). Por conseguinte, 
depois de concluídos os contactos 
preliminares, a União encetará negociações 
com os membros da OMC que disponham 
de um interesse como principal fornecedor 
ou de um interesse substancial ou 
detenham um direito de negociação inicial 
em relação a cada um destes contingentes 
pautais. Essas negociações devem ter um 
âmbito restrito e não devem, de modo 
algum, ser extensíveis à renegociação das 
condições gerais ou do nível de acesso dos 
produtos ao mercado da União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deve, por conseguinte, ser adotada a 
seguinte metodologia: numa primeira fase, 
deve ser estabelecida a quota de utilização 
do Reino Unido para cada contingente 
pautal. A quota de utilização, expressa em 
percentagem, é a quota do Reino Unido nas 
importações totais da União ao abrigo do 
contingente pautal durante um período 
representativo recente de três anos. Esta 
quota de utilização deverá depois ser 
aplicada ao volume total do contingente 
pautal para se obter a quota do Reino 
Unido num determinado contingente 
pautal. A quota da União deve, portanto, 
consistir na quota restante do contingente 
pautal em causa. Isto significa que o 
volume total de um determinado 
contingente pautal não é alterado (i.e. 
volume UE27 = atual volume UE28 – 

(6) Deve, por conseguinte, ser adotada a 
seguinte metodologia: numa primeira fase, 
deve ser estabelecida a quota de utilização 
do Reino Unido para cada contingente 
pautal. A quota de utilização, expressa em 
percentagem, é a quota do Reino Unido nas 
importações totais da União ao abrigo do 
contingente pautal durante um período 
representativo recente de três anos. Esta 
quota de utilização deverá depois ser 
aplicada ao volume total do contingente 
pautal, tendo em conta toda e qualquer 
subutilização, para se obter a quota do 
Reino Unido num determinado contingente 
pautal. A quota da União deve, portanto, 
consistir na quota restante do contingente 
pautal em causa. Isto significa que o 
volume total de um determinado 
contingente pautal não é alterado (i.e. 
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volume do Reino Unido). Os dados 
subjacentes devem ser extraídos das bases 
de dados pertinentes da Comissão.

volume UE27 = atual volume UE28 – 
volume do Reino Unido). Os dados 
subjacentes devem ser extraídos das bases 
de dados pertinentes da Comissão.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A metodologia aplicável ao cálculo 
da quota de utilização para cada 
contingente pautal específico foi 
estabelecida e aprovada pela União e pelo 
Reino Unido, em conformidade com os 
requisitos do artigo XXVIII do GATT de 
1994, pelo que esta metodologia deve ser 
plenamente respeitada, a fim de assegurar 
a sua aplicação coerente.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para os contingentes pautais 
agrícolas em causa, os artigos 184.º-188.º 
do Regulamento (UE) n.º 1308/20131 
constituem a base jurídica adequada para a 
gestão dos contingentes pautais após a 
repartição efetuada nos termos do presente 
regulamento. Para os contingentes pautais 
relativos aos produtos da pesca, industriais 
e certos produtos agrícolas transformados, 
a gestão é efetuada ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 32/20002. As 
quantidades dos contingentes pautais em 
causa figuram no anexo I deste 
regulamento, devendo, por conseguinte, ser 
substituídas pelas quantidades constantes 
da parte B do anexo do presente 
regulamento.

(8) Para os contingentes pautais 
agrícolas em causa, os artigos 184.º-188.º 
do Regulamento (UE) n.º 1308/20131 
constituem a base jurídica adequada para a 
gestão dos contingentes pautais após a 
repartição efetuada nos termos do presente 
regulamento.  Essa gestão deve ser levada 
a cabo em conformidade com o modelo 
agrícola da União, baseado na 
multifuncionalidade da atividade 
agrícola, colocando também a ênfase no 
reconhecimento explícito das 
considerações não comerciais e 
atendendo às necessidades dos cidadãos 
em matéria de segurança alimentar, 
proteção do ambiente, qualidade dos 
alimentos e bem-estar animal. Para os 
contingentes pautais relativos aos produtos 
da pesca, industriais e certos produtos 
agrícolas transformados, a gestão é 
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efetuada ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 32/20002. As quantidades dos 
contingentes pautais em causa figuram no 
anexo I deste regulamento, devendo, por 
conseguinte, ser substituídas pelas 
quantidades constantes da parte B do anexo 
do presente regulamento.

_________________ _________________
1 Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos agrícolas e revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 
234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 
1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

1 Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro de 2013, que estabelece uma 
organização comum dos mercados dos 
produtos agrícolas e revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 
234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 
1234/2007 do Conselho (JO L 347 de 
20.12.2013, p. 671).

2 Regulamento (CE) n.º 32/2000 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 1999, 
relativo à abertura e modo de gestão de 
contingentes pautais comunitários 
consolidados no GATT e de outros 
contingentes pautais comunitários, à 
definição das modalidades de correção ou 
de adaptação dos referidos contingentes e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 
1808/95 (JO L 5 de 8.1.2000, p. 1).

2 Regulamento (CE) n.º 32/2000 do 
Conselho, de 17 de dezembro de 1999, 
relativo à abertura e modo de gestão de 
contingentes pautais comunitários 
consolidados no GATT e de outros 
contingentes pautais comunitários, à 
definição das modalidades de correção ou 
de adaptação dos referidos contingentes e 
que revoga o Regulamento (CE) n.º 
1808/95 (JO L 5 de 8.1.2000, p. 1).

Justificação

O objetivo da presente alteração é fazer referência aos princípios fundamentais do acordo 
sobre a agricultura no âmbito do GATT, para que também sejam aplicados na conceção e na 
aplicação da repartição dos contingentes pautais.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta que as negociações 
com os membros da OMC em causa 
decorrerão em simultâneo com o processo 
legislativo ordinário para a adoção do 
presente regulamento, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 

(9) Tendo em conta que as negociações 
com os membros da OMC em causa 
decorrerão em simultâneo com o processo 
legislativo ordinário para a adoção do 
presente regulamento, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
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do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão para alterar o anexo do presente 
regulamento e o anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 32/2000 no que se refere às 
quantidades dos contingentes pautais 
repartidos aí enumerados, a fim de ter em 
conta eventuais acordos celebrados ou 
informações pertinentes que possa receber 
no contexto dessas negociações indicando 
a existência de fatores específicos não 
conhecidos anteriormente que requerem 
uma adaptação da repartição dos 
contingentes pautais entre a União e o 
Reino Unido. Deve ser contemplada a 
mesma possibilidade sempre que tais 
informações sejam disponibilizadas fora 
do contexto das negociações.

do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão para alterar o anexo do presente 
regulamento e o anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 32/2000 no que se refere às 
quantidades dos contingentes pautais 
repartidos aí enumerados. Os referidos 
anexos só devem ser alterados para ter em 
conta eventuais acordos internacionais 
celebrados ou informações pertinentes que 
possa receber dentro ou fora do contexto 
dessas negociações, indicando a existência 
de fatores específicos não conhecidos 
anteriormente que requerem uma 
adaptação da repartição dos contingentes 
pautais entre a União e o Reino Unido.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O Regulamento (CE) n.º 32/2000 do 
Conselho confere à Comissão poderes 
para executar algumas das suas 
disposições. Na sequência da entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa, é oportuno 
alinhar esses poderes pelos artigos 290.º e 
291.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia (TFUE). Um tal 
alinhamento deverá, sempre que 
necessário, ser efetuado mediante a 
atribuição à Comissão do poder de adotar 
atos delegados e através da aplicação de 
determinados procedimentos estabelecidos 
no Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Para 
o efeito, as competências de execução 
atribuídas à Comissão por força do 
referido regulamento devem ser 
substituídas por poderes para adotar atos 
delegados e atos de execução.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
A parte da União dos contingentes 
pautais, tal como estabelecido pelo 
artigo 1.º, é determinada aplicando o 
seguinte procedimento:
(1) Para cada contingente pautal 
individual, a quota de utilização das 
importações da União, expressa em 
percentagem, é estabelecida relativamente 
a um período representativo recente de 
três anos;
(2) A quota de utilização das 
importações da União, expressa em 
percentagem, é aplicada ao volume total 
previsto do contingente pautal, a fim de 
determinar a sua quota, em volume, do 
contingente pautal em causa;
(3) Para os contingentes pautais 
individuais relativamente aos quais não 
foi registada qualquer atividade comercial 
durante o período representativo a que se 
refere o ponto 1, a parte da União será, 
em vez disso, estabelecida de acordo com 
o procedimento previsto no ponto 2, com 
base na quota de utilização das 
importações da União, expressa em 
percentagem, de outro contingente pautal 
com a mesma definição do produto ou nas 
posições pautais correspondentes fora do 
contingente pautal.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º Suprimido
O anexo I do Regulamento (CE) n.º 
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32/2000 é substituído pelo texto constante 
da parte B do anexo do presente 
regulamento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 4.º para alterar o anexo do presente 
regulamento e o anexo I do Regulamento 
(CE) n.º 32/2000 a fim de ter em conta o 
seguinte:

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
4.º para alterar a parte A do anexo do 
presente regulamento a fim de ter em conta 
o seguinte, garantindo, simultaneamente, 
a coerência com a metodologia comum 
acordada conjuntamente com o Reino 
Unido, e, em particular, assegurando que 
o acesso ao mercado da União, tal como 
este se apresenta em termos de 
composição após a saída do Reino Unido, 
não excede o que se reflete nas 
percentagens de fluxos comerciais ao 
longo de um período representativo:

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informações pertinentes que possa 
receber, quer no contexto de negociações 
ao abrigo do artigo XXVIII do Acordo 
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio 
de 1994, quer por outros meios.

b) Informações pertinentes que possa 
receber, quer no contexto de negociações 
ao abrigo do artigo XXVIII do Acordo 
Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio 
de 1994, quer de outras fontes com 
interesse num contingente pautal 
específico.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
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O Regulamento (CE) n.º 32/2000 do 
Conselho é alterado do seguinte modo:
(1) No artigo 6.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
«2. A retirada temporária, total ou 
parcial, do benefício dos contingentes 
pautais referidos no n.º 1 é adotada por 
meio de atos de execução, após a 
realização de consultas prévias adequadas 
entre a Comissão e o país beneficiário 
interessado. Os referidos atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento de 
exame a que se refere o artigo 10.º, n.º 2.»
(2) O artigo 9.º, n.º 1, passa a ter a 
seguinte redação:
«1. São atribuídos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 10.º-A, a fim de alterar os anexos I 
a VII:
a) Sempre que seja necessário 
proceder a alterações e adaptações 
técnicas em virtude de alterações da 
Nomenclatura Combinada e dos códigos 
TARIC;
b) Sempre que ajustamentos se tornem 
necessários:
– na sequência da celebração pelo 
Conselho de acordos ou de trocas de 
cartas no âmbito do GATT ou por força 
dos compromissos assumidos pela União 
em relação a alguns desses países no 
âmbito do GATT, ou
– devido à prorrogação do sistema de 
preferências generalizadas no que 
respeita aos produtos de juta e de fibras 
de coco;
c) Para incluir países em vias de 
desenvolvimento nas listas que figuram 
nos anexos IV e V, na sequência de um 
pedido oficial do país candidato que 
ofereça as garantias necessárias quanto 
ao controlo da autenticidade destes 
produtos;
d) Sempre que seja necessário 
proceder a alterações e adaptações das 



PE631.622/ 9

PT

definições para os produtos feitos à mão e 
para os tecidos em teares manuais, bem 
como dos modelos para os certificados de 
autenticidade;
1-A. Qualquer alteração ao anexo I, tal 
como estabelecido pelo n.º 1, resultante da 
saída do Reino Unido da União:
a) Deve assegurar a coerência com a 
metodologia comum acordada com o 
Reino Unido e, em especial, que o acesso 
ao mercado da União, tal como este se 
apresenta em termos de composição após 
a saída do Reino Unido, não excede o que 
se reflete na parte dos fluxos comerciais 
ao longo de um período representativo; e
b) Pode igualmente ser adotada para 
ter em conta as informações pertinentes 
que a Comissão possa receber quer no 
quadro das negociações ao abrigo do 
artigo XXVIII do Acordo Geral sobre 
Pautas Aduaneiras e Comércio de 1994, 
quer de outras fontes com interesse num 
contingente pautal específico.»
(3) O artigo 10.º passa a ter a seguinte 
redação:
«1. A Comissão é assistida pelo Comité do 
Código Aduaneiro criado pelo artigo 285.º 
do Regulamento (UE) n.º 952/2013.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.»
(4) É inserido o seguinte artigo:
«Artigo 10.º-A
1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.
2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 9.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
partir de ... [data de entrada em vigor do 
presente regulamento modificativo]. A 
Comissão elabora um relatório relativo à 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de cinco 
anos. A delegação de poderes é 
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tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
o mais tardar três meses antes do final de 
cada período.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 9.º pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados. A decisão de revogação 
produz efeitos a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não afeta os atos delegados já em vigor.
4. Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com 
os princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor.
5. Assim que adotar um ato delegado, 
a Comissão notifica-o simultaneamente 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
6. Os atos delegados, adotados em 
aplicação do disposto no artigo 9.º, só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não formularão objeções. O referido 
prazo pode ser prorrogado por dois meses 
por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho.»
(5) O anexo I é substituído pelo texto da 
parte B do anexo do presente 
regulamento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 3.º é conferido à 
Comissão por um período de [4] anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

(2) O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 5.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos a 
contar da data de entrada em vigor do 
presente regulamento. A Comissão elabora 
um relatório relativo à delegação de 
poderes pelo menos nove meses antes do 
final do prazo de cinco anos. A delegação 
de poderes é tacitamente prorrogada por 
períodos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem o mais tardar três meses 
antes do final de cada período.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar melhor», de 13 
de abril de 2016.

(4) Antes de adotar um ato delegado, a 
Comissão consulta os peritos designados 
por cada Estado-Membro de acordo com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre legislar melhor. A fim de assegurar 
a igualdade de acesso a todas as 
informações, o Parlamento Europeu e o 
Conselho recebem todos os documentos 
ao mesmo tempo que os peritos dos 
Estados-Membros.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os atos delegados, adotados em 
aplicação do disposto no artigo 3.º, só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de [dois meses] a contar 

(6) Os atos delegados, adotados em 
aplicação do disposto no artigo 3.º, só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de [dois meses] a contar 
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da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por [um mês] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por [dois meses] por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 1.º e 2.º são aplicáveis a partir 
da data em que o direito da União deixa de 
ser aplicável ao Reino Unido nos termos de 
um acordo celebrado pela União e pelo 
Reino Unido ao abrigo do artigo 50.º do 
Tratado da União Europeia, ou, na 
ausência de acordo, a partir de 30 de março 
de 2019.

O artigo 1.º e o artigo 3.º-A novo, n.º 5, 
são aplicáveis a partir da data em que o 
direito da União deixa de ser aplicável ao 
Reino Unido nos termos de um acordo 
celebrado pela União e pelo Reino Unido 
ao abrigo do artigo 50.º do Tratado da 
União Europeia, ou, na ausência de acordo, 
a partir de 30 de março de 2019.

(A numeração da proposta da Comissão não está correta. Por lapso, há dois artigos com o 
número 4.)


