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Assunto: ACORDO UE - RÚSSIA - COMÉRCIO DE PARTES E COMPONENTES DE VEÍCULOS  
 

 

1 – O Acordo estabelecido entre a UE e o Governo da Federação Russa, sobre o comércio de 
partes e componentes de veículos motorizados (Publicado em JOUE L 57, de 20-02-2012), o 
qual decorreu do “pacote” de acesso da Rússia à OMC, e nesse âmbito, da derrogação de 
TRIM (Trade-Related Investment Measures) concedida a este país para o seu setor automóvel, 
em vigor até 1 de Julho de 2018, visou minimizar o impacto negativo desta derrogação nas 
exportações de partes e componentes de veículos motorizados da UE para a Rússia. 
 
Este Acordo veio criar um mecanismo de compensação, traduzido numa suspensão ou 
redução de direitos aduaneiros de importação (com aplicação balizada por um determinado 
plafond do valor total anual destas exportações), acionável num quadro, devidamente tipificado, 
de decréscimo do valor das exportações deste tipo de produtos pela UE. 
 
 
2 – Por aviso recente da Comissão Europeia, foram notificados os Estados Membros da UE de 
que as condições de desencadeamento da aplicação deste mecanismo de compensação foram 
registadas no ano de 2015. 
 
 
3 – O Artigo 8.º do Anexo V do aludido Acordo determina que, para serem exportados para a 
Rússia no âmbito deste contingente de compensação, os produtos discriminados nos 
Anexos I e II do Acordo, de origem UE, tal como definido nos respetivo Artigo 1.º e 2.º do 
Anexo V, são acompanhados de um certificado de origem UE conforme ao modelo que 
figura no Apêndice II desse mesmo Anexo V.  
 
 
4 – Estes certificados de origem carecem de certificação pelas autoridades competentes 
dos Estados Membros UE de exportação, comprovativa de que os produtos em questão 
podem ser considerados de origem UE. 
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A sua emissão só será efetuada mediante pedido escrito do exportador ou do seu 
representante autorizado, sob a responsabilidade do exportador, competindo às 
referidas autoridades competentes da UE, zelar pelo correto preenchimento dos certificados 
de origem, devendo para esse efeito, exigir todos os documentos comprovativos ou proceder a 
todos os controlos que considerem necessários. 
 
Estes controlos poderão incluir o controlo a posteriori dos certificados de origem efetuado de 
forma aleatória, ou sempre que as autoridades aduaneiras russas tenham dúvidas fundadas 
quanto à autenticidade de um certificado ou quanto à exatidão das informações relativas à 
verdadeira origem dos produtos em causa, nos termos dispostos no Artigo 14.º do Anexo V do 
Acordo. 
 
 
5 – Em Portugal, a emissão dos supramencionados certificados de origem (vide modelo 
em anexo) cabe às autoridades aduaneiras, e será assegurada pela alfândega 
responsável pela exportação, devendo para esse efeito o exportador interessado, ou o 
seu representante autorizado, apresentar, no âmbito do respetivo pedido de emissão, a 
declaração anexa, bem como, todos os elementos justificativos que lhe sejam solicitados para 
esse efeito. 
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