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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

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
aplicação de contingentes pautais e outros contingentes de importação da União
(COM(2020)0375 – C9-0274/2020 – 2020/0176(COD))

(Processo legislativo ordinário:  primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0375),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 207.º, n.º 2, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0274/2020),

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

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A9-0000/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

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 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. en
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Justificação

É necessário prever uma entrada em vigor anterior do regulamento após a sua publicação, 
tendo em conta o curto prazo de que dispõem os colegisladores da UE para adotar este ato. A 
aplicação do regulamento a partir de 1 de janeiro de 2021 não é alterada.



PR\1213590PT.docx 7/7 PE657.408v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (Reino Unido) saiu da UE em 1 de 
fevereiro de 2020. O Protocolo relativo à Irlanda/Irlanda do Norte anexo ao Acordo de Saída 
(«Protocolo») será aplicável a partir do final do período de transição, a partir de 1 de janeiro 
de 2021. 

O Protocolo indica que a Irlanda do Norte faz parte do território aduaneiro do Reino Unido e 
que este pode incluir a Irlanda do Norte no âmbito territorial das suas listas de compromissos 
no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Ao abrigo do Protocolo, qualquer referência 
ao território aduaneiro da UE, bem como nas disposições do direito da UE que o Protocolo 
torna aplicáveis ao Reino Unido e no seu território, no que respeita à Irlanda do Norte, devem 
imperativamente ser interpretadas como incluindo o território terrestre da Irlanda do Norte. 
Isto significa que, apesar de a Irlanda do Norte fazer parte formalmente do território aduaneiro 
do Reino Unido, o Reino Unido, no que diz respeito à Irlanda do Norte, é obrigado a aplicar a 
legislação aduaneira da UE como se a Irlanda do Norte ainda fizesse parte do território 
aduaneiro da União. 

Os acordos bilaterais entre a UE e o Reino Unido ao abrigo do Protocolo não dão origem a 
direitos e obrigações para países terceiros. Salvo acordo do país terceiro, as importações ao 
abrigo de contingentes pautais de importação da UE ou de outros contingentes de importação 
aplicáveis a mercadorias originárias de países terceiros que entrem na Irlanda do Norte não 
podem ser consideradas para efeitos dos direitos desses países terceiros em relação à UE. Esta 
situação constitui um risco para o bom funcionamento do mercado único da UE e para a 
integridade da política comercial comum, devido a um possível contorno dos contingentes 
pautais da UE ou de outros contingentes de importação. Os acordos com países terceiros que 
prevejam contingentes pautais de exportação exige que as mercadorias sejam importadas na 
UE. Por conseguinte, os países terceiros poderiam recusar emitir licenças de exportação para 
importações diretas na Irlanda do Norte.

A presente proposta, na sua única disposição substancial, esclarece que os contingentes 
pautais e outros contingentes de importação da UE devem estar disponíveis apenas para as 
mercadorias importadas e introduzidas em livre prática na UE e não na Irlanda do Norte. Tal é 
feito elaborando uma lista de todos os territórios da UE onde as mercadorias podem ser 
introduzidas em livre circulação; esta lista não inclui a Irlanda do Norte.

O relator concorda com a proposta. A única alteração proposta é a entrada em vigor do 
regulamento mais cedo após a sua publicação no Jornal Oficial da UE, dado que os 
colegisladores da UE necessitam de tempo suficiente para a adoção do ato até ao final de 
2020. A data de aplicação não é alterada. O relator incentiva os deputados a não apresentarem 
outras alterações à proposta, a fim de facilitar a sua adoção tão harmoniosa quanto possível.


