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Rezumat 
Prezentul studiu pune în balanţă rolul actual al vămii la frontierele 
externe cu cel pe care aceasta ar trebui să-l aibă. Dezechilibrul 
considerabil pe care îl întâlnim între implicarea vămii și poliţia de 
frontieră împiedică buna funcţionare a controlului vamal și prezintă 
riscuri în materie de securitate pentru Uniune și cetăţenii acesteia, 
inclusiv riscuri de atacuri teroriste. Prezentul studiu analizează cauzele 
acestui dezechilibru și propune soluţii adecvate în conformitate cu 
standardele internaţionale. 
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SINTEZĂ 

Context 

Frontierele, care reprezintă învelișul exterior al Uniunii Europene și al spaţiului de libertate, 
securitate și justiţie în special, au o semnificaţie specială ca fereastră către lume și ca filtru 
pentru toate intrările și ieșirile. Cu această funcţie, se află chiar la intersecţia dintre două 
valori, și anume dreptul la liberă circulaţie, pe de o parte, și necesitatea de a acorda Uniunii 
și cetăţenilor acesteia protecţie faţă de ameninţările asupra celuilalt. Gestionarea acestor 
frontiere reprezintă o sarcină delicată, luând în considerare în mod adecvat diferitele 
obiective vizate.  
 
Deși, prin tradiţie, a existat o separare atentă a rolurilor între poliţia de frontieră (controlul 
persoanelor) și vamă (controlul bunurilor), acest sistem bine fondat a părut dintr-odată să 
se confrunte cu o provocare, către sfârșitul lui 2010, când Europa s-a alarmat din cauza 
dispozitivelor teroriste care au tranzitat o mare parte a teritoriului Uniunii, fără a fi 
detectate, înainte de a fi oprite în Regatul Unit (atentatul cu bomba din Yemen). Autorităţile 
poliţienești au profitat de acest incident pentru a solicita ca întregul sector al transporturilor 
aeriene să intre în sfera de competenţă a poliţiei și, în același timp, o analiză mai profundă 
a situaţiei actuale a cooperării vamale în UE a confirmat că vama se detașase în mare parte 
de evoluţiile de la nivelul UE. Marile documente politice, precum Programul de la Stockholm 
sau Strategia de securitate internă au ignorat de-a dreptul existenţa vămii atunci când au 
luat în considerare planificarea viitorului gestionării integrate a frontierelor. 
 
Această situaţie pare să contrasteze nu numai cu vechile tradiţii europene, ci și cu practicile 
curente din alte părţi ale lumii.  

Obiective  

Obiectivele prezentului studiu sunt de a analiza această situaţie oarecum neobișnuită și 
originile sale și de a dezvolta posibile soluţii astfel încât gestionarea frontierelor UE să 
corespundă celor mai înalte standarde internaţionale. În acest scop, studiul adresează o 
serie de recomandări pentru Comisia LIBE a Parlamentului European, care îi vor permite 
acesteia din urmă să adopte o poziţie în ceea ce privește rolul vămii în noul cadru de 
gestionare a frontierelor UE prevăzut în Programul de la Stockholm și strategia viitoare a 
UE în materie de cooperare vamală. 

Primele cercetări au scos în evidenţă necesitatea întreprinderii următorilor pași: 
 

 stabilirea modului în care vama a fost exclusă din gestionarea frontierelor la 
nivelul UE;  

 evaluarea capacităţilor administraţiilor vamale ale UE în ceea ce privește măsura 
în care acestea îndeplinesc criteriile gestionării eficace a frontierelor externe din 
punctul de vedere al reglementării și al securităţii;  

 compararea modelului actual de gestionare integrată a frontierelor UE, astfel 
cum a fost definit de Consiliu în 2006, cu standardele stabilite de comunitatea 
internaţională, în special de Organizaţia Mondială a Vămilor; și 
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 verificarea dacă recenta istorie europeană în materie de integrare și separarea 
sa specifică din cadrul celui de al treilea pilon este posibil să fi contribuit la 
dezvoltarea unui model european specific bazat doar pe politici. 

Trecând de faza unei simple diagnosticări a problemelor, studiul identifică apoi soluţii care 
ar putea contribui la restaurarea rolului vămii și la alinierea gestionării frontierelor UE la 
standardele internaţionale. 
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RECOMANDĂRI 

 Recomandarea 1. Parlamentul European ar trebui să acorde în continuare atenţie la 
evoluţiile care înconjoară conceptul de gestionare integrată a frontierelor (IBM) în UE. 
Abordarea aplicată în prezent datează dinaintea Tratatului de la Lisabona, adică rămâne 
inspirată de metodele interguvernamentale din cadrul fostului titlu VI al TUE, fără 
exercitarea unui control adecvat de către PE și Curtea de Justiţie. Întrucât abordarea se 
concentrează în mod unilateral pe controlul persoanelor efectuat de autorităţile 
poliţienești – neglijând securitatea referitoare la marfă care trebuie asigurată de vamă –
, nici nu este compatibilă cu standardele internaţionale, nici nu oferă (având în vedere 
lipsa unei implicări adecvate a autorităţilor vamale) o protecţie și o gestionare 
satisfăcătoare a frontierelor externe.  

 Recomandarea 2. Parlamentul European ar trebui să solicite Comisiei și Consiliului să 
explice cum intenţionează să revizuiască actualul concept IBM, astfel cum a fost definit 
de Consiliu în decembrie 2006, pentru a include deplina implicare a autorităţilor vamale. 
Evenimentele recente, precum atentatul cu bombă din Yemen din octombrie 2010 și 
temerile privind „bomba murdară” din portul italian Genova din februarie 2011 
subliniază în mod clar faptul că securitatea europeană este ameninţată nu numai de 
intrarea teroriștilor, ci și de dispozitivele teroriste neînsoţite ascunse în transporturile de 
marfă. În plus, abordarea mai bine orientată către cetăţean/activitatea economică a 
frontierelor aplicată de vamă (controale selective și bazate pe riscuri în locul unor 
verificări de rutină 100%) ar putea inspira concepte „mai inteligente” în domeniul 
securităţii frontierelor. 

 Recomandarea 3. Parlamentul European ar trebui să profite de actuala evaluare a 
FRONTEX, precum și de procedura de modificare în curs a Regulamentului 2007/2004 
privind FRONTEX, pentru a sprijini dorinţa expresă a acestei agenţii de a găsi un 
partener competent de partea vămii. Partenerul respectiv ar trebui să poată reprezenta 
vama, beneficiind de competenţe depline, și anume în materie de reglementare și de 
securitate. Prin urmare, Grupul de lucru pentru cooperare vamală al Consiliului nu ar fi 
o alegere adecvată. 

 Recomandarea 4. În acest context, ar fi nevoie de sprijinul parlamentar pentru crearea 
unui organism adecvat care să servească drept echivalent al FRONTEX de partea vămii, 
și anume fie ca agenţie europeană de sine stătătoare (Agenţia Europeană a Vămilor), 
fie, dacă această soluţie nu ar fi fezabilă din motive bugetare, ca asociere cu Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF). Prezenţa puternică a unei vămi orientate către 
UE în arhitectura IBM ar servi, de asemenea, la dezvoltarea în continuare a sistemului 
european al poliţiei de frontieră în spiritul unei identităţi europene clare. 

 



 




	SINTEZĂ

