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Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea 
de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de 
gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente 
de control vamal (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0474),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 33, articolul 114 și articolul 207 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0273/2018),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 20181,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizele 
Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru control bugetar și Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (A8-0460/2018),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare2;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod 
substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 67.
2 Prezenta poziție corespunde amendamentelor adoptate la 15 ianuarie 2019 (Texte adoptate, 

P8_TA(2019)0001).



P8_TC1-COD(2018)0258

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) .../... al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, 
a instrumentului de sprijin financiar pentru echipamente de control vamal

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 33, 114 și 

207,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2,

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 67.
2 Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019.



întrucât:

(1) Cele 2 140 de birouri vamale3 existente la frontierele externe ale Uniunii Europene 

trebuie să fie echipate în mod corespunzător pentru a asigura funcționarea eficientă și 

eficace a uniunii vamale. Necesitatea unor controale vamale adecvate și echivalente 

este din ce în ce mai urgentă nu doar din cauza rolului tradițional al vămilor de 

colectare a veniturilor, ci din ce în ce mai mult din cauza nevoii de a consolida în mod 

semnificativ controlul, la intrare și la ieșire, al mărfurilor ce traversează frontierele 

externe ale Uniunii, cu scopul de a garanta siguranța și securitatea. În același timp, 

controalele care vizează circulația mărfurilor ce traversează frontierele externe nu ar 

trebui însă să împiedice comerțul legitim cu țările terțe, ci dimpotrivă, ar trebui să îl 

faciliteze, cu respectarea normelor de siguranță și de securitate. [AM 1]

3 Anexa la Raportul anual pe 2016 privind performanța uniunii vamale disponibil la 
adresa: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-
customs-union_ro. 

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_ro
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_ro


(1a) Uniunea vamală constituie una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene, 

care este unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume, și este esențială 

pentru buna funcționare a pieței unice, atât în beneficiul întreprinderilor, cât și al 

cetățenilor. În rezoluția sa din 14 martie 20184, Parlamentul European și-a 

exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la frauda vamală, care a generat o 

pierdere semnificativă de venituri pentru bugetul Uniunii. Parlamentul European a 

reiterat faptul că o Europă mai puternică și mai ambițioasă poate fi realizată numai 

dacă dispune de mijloace financiare mai consistente și a solicitat, așadar, să se 

acorde un sprijin continuu politicilor existente, să se majoreze resursele destinate 

programelor emblematice ale Uniunii și să se prevadă mijloace financiare 

suplimentare pentru noile responsabilități. [AM 2]

4 P8_TA(2018)0075: Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM 
post-2020.



(2) Actualmente, performanța controalelor vamale desfășurate de statele membre se 

caracterizează prin existența unui dezechilibru. Acest dezechilibru se datorează atât 

diferențelor geografice dintre statele membre, cât și diferențelor în ceea ce privește 

capacitățile și resursele lor respective, precum și lipsei unor controale vamale 

standardizate. Capacitatea statelor membre de a reacționa la provocările generate de 

modelele de afaceri și lanțurile de aprovizionare în continuă evoluție la nivel mondial 

depinde nu numai de componenta umană, dar și de disponibilitatea și funcționarea 

adecvată a unor echipamente de control moderne și sigure. Alte provocări, cum ar fi 

dezvoltarea rapidă a comerțului electronic, digitalizarea documentelor de control și 

de inspecție, reziliența la atacurile cibernetice, sabotajul, spionajul industrial și 

utilizarea abuzivă a datelor vor crește, de asemenea, cererea pentru o mai bună 

funcționare a procedurilor vamale. Furnizarea unor echipamente de control vamal 

echivalente este deci un element important în remedierea dezechilibrului existent. 

Astfel va fi îmbunătățită echivalența în ceea ce privește performanța controalelor 

vamale în toate statele membre și se va evita devierea fluxurilor de mărfuri către 

punctele cele mai slabe. Toate mărfurile care intră pe teritoriul vamal al Uniunii ar 

trebui să facă obiectul unor controale amănunțite, astfel încât să se evite „comerțul 

portuar” de către persoanele care comit fraude vamale. Pentru a consolida sistemul 

în ansamblu și convergența în ceea ce privește efectuarea controalelor vamale de 

către statele membre, este necesară o strategie clară referitoare la punctele slabe. 

[AM 3]



(3) Statele O serie de state membre s-au exprimat în mod repetat pe marginea necesității 

unui sprijin financiar și au solicitat efectuarea unei analize aprofundate a necesarului 

de echipamente. În concluziile sale5 din 23 martie 2017 privind finanțarea în domeniul 

vamal, Consiliul a invitat Comisia să evalueze posibilitatea de a finanța necesarul de 

echipamente tehnice din viitoarele programe financiare ale Comisiei, să 

îmbunătățească coordonarea și [...] cooperarea dintre autoritățile vamale și alte 

autorități de aplicare a legii în scopul finanțării. [AM 4]

5 https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf și 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/ro/pdf. 

https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/ro/pdf


(4) În temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului6, controalele vamale trebuie înțelese ca fiind destinate nu numai asigurării 

respectării legislației vamale, dar și a altor dispoziții care reglementează intrarea, 

ieșirea, tranzitul, circulația, depozitarea și destinația finală a mărfurilor care circulă 

între teritoriul vamal al Uniunii și țările sau teritoriile din afara Uniunii, precum și 

staționarea și circulația pe teritoriul vamal al Uniunii ale mărfurilor neunionale și ale 

mărfurilor plasate sub regimul de destinație finală. Aceste alte dispoziții care conferă 

autorităților vamale atribuții de îndeplinire a unor sarcini specifice de control includ 

dispoziții privind impozitarea, în special în ceea ce privește accizele și taxa pe 

valoarea adăugată, privind aspectele externe ale pieței interne, ale politicii comerciale 

comune și ale celorlalte politici comune ale Uniunii care au impact asupra comerțului, 

precum și privind securitatea de ansamblu a lanțului de aprovizionare și protecția 

intereselor financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre. 

6 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 
octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).



(5) Sprijinirea realizării unui nivel adecvat și echivalent de controale vamale la frontierele 

externe ale Uniunii permite maximizarea avantajelor oferite de uniunea vamală. O 

intervenție specifică a Uniunii pentru echipamentele de control vamal, destinată să 

corectele dezechilibrele actuale, ar contribui de asemenea la o coeziune generală între 

statele membre. Având în vedere provocările de la nivel mondial, în special 

necesitatea continuă de a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale 

statelor sale membre, dar și înlesnirea fluxurilor de comerț legitim, disponibilitatea 

unor echipamente moderne și fiabile pentru controlul la frontierele externe este 

indispensabilă.

(6) Prin urmare, este oportună crearea unui nou instrument de sprijin financiar pentru 

echipamente de control vamal, care să asigure detectarea anumitor practici, cum ar 

fi contrafacerea bunurilor și alte practici comerciale ilegale. Ar trebui luate în 

considerare formulele de sprijin financiar existente. [AM 5]



(7) Dat fiind că autoritățile statelor membre își asumă din ce în ce mai multe 

responsabilități, care se extind adesea și asupra domeniului securității și vizează 

acțiuni ce se desfășoară la frontiera externă, echivalența în efectuarea controalelor la 

frontieră și a controalelor vamale la frontierele externe trebuie garantată prin 

intermediul unui sprijin financiar adecvat acordat de către Uniune statelor membre. 

Este la fel de important să se promoveze cooperarea între agenții, ținând seama 

totodată de securitatea cibernetică, la frontierele Uniunii în ceea ce privește 

controalele mărfurilor și ale persoanelor în rândul autorităților naționale din fiecare 

stat membru responsabile cu controlul la frontiere sau cu alte sarcini îndeplinite la 

frontieră. [AM 6]

(8) Prin urmare, este important să se instituie un Fond de gestionare integrată a 

frontierelor (denumit în continuare „fondul”). 

(9) Având în vedere caracteristicile juridice aplicabile titlului V din TFUE, precum și 

temeiurile juridice diferite aplicabile politicilor la frontierele externe și controlului 

vamal, nu este posibilă din punct de vedere juridic instituirea fondului sub forma unui 

singur instrument. 



(10) Prin urmare, fondul ar trebui instituit ca un cadru cuprinzător pentru sprijinul financiar 

din partea Uniunii în domeniul gestionării frontierelor, care să includă instrumentul de 

sprijin financiar pentru echipamente de control vamal (denumit în continuare 

„instrumentul”), instituit prin prezentul regulament, și instrumentul de sprijin financiar 

pentru gestionarea frontierelor și vize instituit prin Regulamentul (UE) nr. …/… al 

Parlamentului European și al Consiliului7. 

(11) Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru instrument, care va constitui 

principala valoare de referință, în înțelesul punctului 17 din Acordul interinstituțional 

din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind 

disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară8, 

pentru Parlamentul European și Consiliu pe durata procedurii bugetare anuale. Pentru 

a asigura disciplina bugetară, condițiile de stabilire a priorităților în ceea ce privește 

acordarea granturilor ar trebui să fie clare, definite și să se bazeze pe nevoile 

identificate în ceea ce privește sarcinile îndeplinite de punctele vamale. [AM 7]

7 COM(2018)0473.
8 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și 

Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune 
financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).



(12) Prezentul instrument face obiectul Regulamentului (UE, Euratom) [2018/XXX] al 

Parlamentului European și al Consiliului9 (denumit în continuare „Regulamentul 

financiar”). Regulamentul prevede normele de execuție a bugetului Uniunii, printre 

care și normele privind granturile.

(13) Regulamentul (UE) [2018/XXX] al Parlamentului European și al Consiliului10 

instituie programul „Vamă” pentru cooperare în domeniul vamal, în sprijinul uniunii 

vamale și al autorităților vamale. Pentru a menține coerența și coordonarea orizontală a 

acțiunilor de cooperare, este oportun ca punerea lor în aplicare să fie reglementată de 

un singur act juridic și de un set unic de norme. Prin urmare, prezentul instrument ar 

trebui să sprijine doar achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor de 

control vamal eligibile, în timp ce programul Vamă pentru cooperare în domeniul 

vamal ar trebui să sprijine toate acțiunile conexe, cum ar fi acțiunile de cooperare 

pentru evaluarea nevoilor de formare legate de echipamentele în cauză.

(13a) Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui să 

respecte standarde optime de securitate, inclusiv de securitate cibernetică, de 

siguranță și în materie de mediu și de sănătate. [AM 8]

9 COM(2016)0605.
10 COM(2018)0442.



(13b) Datele generate de echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument 

ar trebui să fie accesate și prelucrate numai de către personalul autorizat al 

autorităților și ar trebui protejate în mod adecvat împotriva accesului sau 

comunicării neautorizate. Statele membre ar trebui să dețină controlul exclusiv 

asupra acestor date. [AM 9]

(13c) Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui să 

contribuie la asigurarea unei gestionări optime a riscurilor vamale. [AM 10]

(13d) Atunci când înlocuiesc vechile echipamente de control vamal cu ajutorul acestui 

instrument, statele membre ar trebui să fie responsabile de eliminarea ecologică a 

echipamentelor vechi de control vamal. [AM 11]

(14) În plus, și dacă este oportun, instrumentul ar trebui să sprijine de asemenea 

achiziționarea sau modernizarea echipamentelor de control vamal cu scopul de a testa 

noi unități sau noi funcționalități în condiții de funcționare înainte ca statele membre 

să înceapă achiziționarea acestor echipamente noi la scară largă. Testarea în condiții de 

funcționare ar trebui să vină în continuarea rezultatelor studiului referitor la 

echipamentele de control vamal în cadrul Regulamentului (UE) [2018/XXX]11.

11 COM(2018)0435.



(15) Majoritatea echipamentelor de control vamal pot fi utilizate cu titlu echivalent sau 

punctual pentru controalele de conformitate cu alte reglementări, de exemplu, 

dispoziții privind gestionarea frontierelor, vizele sau cooperarea polițienească. Fondul 

de gestionare integrată a frontierelor a fost conceput, așadar, sub forma a două 

instrumente complementare cu domenii de aplicare distincte, dar coerente în ceea ce 

privește achiziționarea de echipamente. Pe de o parte, instrumentul pentru gestionarea 

frontierelor și vize instituit prin Regulamentul [2018/XXX]12 va exclude 

echipamentele care pot fi utilizate atât pentru gestionarea frontierelor, cât și pentru 

controalele vamale. Pe de altă parte, instrumentul de sprijin financiar pentru 

echipamente de control vamal instituit prin prezentul regulament nu va acorda sprijin 

financiar pentru echipamente doar în scop de control vamal, ci va permite și utilizarea 

în alte scopuri conexe, de exemplu pentru controalele vamale, siguranță și securitate. 

Această repartizare a rolurilor va încuraja cooperarea între agenții ca parte componentă 

a abordării europene a gestionării integrate a frontierelor, astfel cum se menționează la 

articolul 4 litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/162413, permițând astfel autorităților 

vamale și de frontieră să colaboreze și să optimizeze impactul bugetului Uniunii prin 

utilizarea în comun și interoperabilitatea echipamentelor de control. Pentru a se 

garanta că toate instrumentele sau echipamentele finanțate prin fond sunt păstrate 

în permanență la punctul vamal desemnat care deține echipamentele, folosirea în 

comun și interoperabilitatea dintre autoritățile vamale și autoritățile de frontieră 

sunt definite ca fiind nesistematice și fără caracter regulat. [AM 12]

12 COM(2018)0473.
13 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 

septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de 
modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 
2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1). 



(16) Prin derogare de la Regulamentul financiar, ar trebui să fie posibilă finanțarea unei 

acțiuni din mai multe programe sau instrumente ale Uniunii pentru a permite și a 

sprijini, după caz, cooperarea și interoperabilitatea în toate domeniile. Totuși, în astfel 

de cazuri, contribuțiile nu pot să acopere aceleași costuri, în conformitate cu principiul 

interzicerii dublei finanțări stabilit în Regulamentul financiar. În cazul în care unui 

stat membru i-au fost deja acordate sau a primit contribuții de la un alt program al 

Uniunii sau sprijin dintr-un fond al Uniunii pentru achiziționarea aceluiași 

echipament, contribuția sau sprijinul în cauză ar trebui să se menționeze în cerere. 

[AM 13]

(16a) Comisia ar trebui să stimuleze achizițiile publice și testările comune de echipamente 

de control vamal între statele membre. [AM 14]



(17) Având în vedere evoluția rapidă a priorităților vamale, a amenințărilor și a 

tehnologiilor, programele de lucru nu ar trebui să se extindă pe perioade lungi de timp. 

În același timp, necesitatea de a elabora programe anuale de lucru duce la creșterea 

sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre, fără ca acest 

lucru să fie necesar pentru punerea în aplicare a instrumentului. În acest context, 

programele de lucru ar trebui, în principiu, să acopere mai multe exerciții financiare. 

În plus, pentru a se asigura că integritatea intereselor strategice ale Uniunii este 

menținută, statele membre sunt încurajate să analizeze securitatea cibernetică și 

riscurile în ceea ce privește expunerea potențială a datelor sensibile în afara Uniunii 

atunci când organizează licitații pentru noi echipamente de control vamal. [AM 15]

(18) Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a programului de lucru în 

temeiul prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de 

executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului14. 

[AM 16]

14 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 
februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către 
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).



(19) Deși punerea în aplicare la nivel central este indispensabilă pentru a atinge obiectivul 

specific de garantare a unor controale vamale echivalente, dată fiind natura tehnică a 

prezentului instrument, sunt necesare lucrări pregătitoare la nivel tehnic. Prin urmare, 

punerea în aplicare ar trebui să se bazeze pe evaluări individuale ale nevoilor, care 

depind de competențele și experiența la nivel național dobândite grație implicării 

administrațiilor vamale ale statelor membre. Aceste evaluări ale nevoilor ar trebui să 

se bazeze pe o metodologie clară, care să includă un număr minim de măsuri menite să 

asigure colectarea informațiilor solicitate relevante. [AM 17]

(20) Pentru a se asigura o monitorizare și o raportare regulată, ar trebui să se instituie un 

cadru adecvat pentru monitorizarea rezultatelor obținute cu ajutorul instrumentului și 

al acțiunilor întreprinse în cadrul acestuia. Această monitorizare și raportare ar trebui 

să se bazeze pe indicatori calitativi și cantitativi care vor măsura efectele acțiunilor 

întreprinse în cadrul instrumentului. Statele membre ar trebui să garanteze proceduri 

de achiziții transparente și clare. Cerințele de raportare ar trebui să includă anumite 

informații informații detaliate cu privire la echipamentele de control vamal și 

procedurile de achiziții care depășesc un anumit prag al costurilor, precum și 

justificarea cheltuielilor. [AM 18]



(21) În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 201615, este necesar să se evalueze prezentul instrument pe 

baza informațiilor colectate prin intermediul cerințelor de monitorizare specifice, 

evitându-se totodată reglementarea și sarcinile administrative excesive, mai ales 

asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili, 

ca bază pentru evaluarea efectelor instrumentului pe teren. 

15 Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și 
Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 (JO L 123, 
12.5.2016, p. 1).



(22) Pentru a răspunde în mod adecvat evoluțiilor în materie de priorități, amenințări și 

tehnologii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește 

modificarea scopurilor prezentului regulament pentru a stabili programele de lucru 

și pentru a modifica scopurile controalelor vamale pentru acțiunile eligibile în cadrul 

instrumentului și a listei indicatorilor de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor 

specifice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate și pe deplin transparente, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. 

În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, 

Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu 

experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la 

reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. 

[AM 19]



(23) În conformitate cu Regulamentul financiar, cu Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului16, cu Regulamentul 

(Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului17, cu Regulamentul (Euratom, CE) 

nr. 2185/96 al Consiliului18 și cu Regulamentul (UE) 2017/193919, interesele 

financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționate, printre care se 

numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de 

fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect 

și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în 

conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul 

(Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate 

efectua investigații administrative, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru 

a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă infracțiune care 

afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 

2017/1939, Parchetul European (EPPO) poate ancheta și trimite în judecată cazuri de 

fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform 

prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului20. 

În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește 

fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF, 

EPPO și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță 

implicată în implementarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. 

16 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al 
Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 
al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

17 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind 
protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 
1).

18 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind 
controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării 
intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO 
L 292, 15.11.1996, p. 2).

19 Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în 
aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului 
European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

20 Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 
privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin 
mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).



(24) Prezentul regulament face obiectul normelor financiare orizontale adoptate de 

Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene. Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul 

financiar și determină, în special, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin 

granturi, achiziții publice, premii sau execuție indirectă; ele conțin și dispoziții de 

organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului. Normele 

adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE se referă, de asemenea, la protecția 

bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de 

drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă 

esențială pentru buna gestiune financiară și eficacitatea finanțării din partea UE. 

Finanțarea în cadrul acestui instrument ar trebui să respecte principiile 

transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării. [AM 20]



(25) Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute de prezentul regulament ar 

trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivul specific al acțiunilor și de a 

obține rezultate, ținând seama, în special, de costurile controalelor, de sarcina 

administrativă și de riscul estimat de nerespectare a normelor. Ar trebui să se ia în 

considerare utilizarea de sume forfetare, rate forfetare și costuri unitare, precum și de 

forme de finanțare care nu sunt legate de costuri, astfel cum se menționează la 

articolul 125 alineatul (1) din Regulamentul financiar. Îmbunătățirea execuției 

fondurilor și a calității cheltuielilor ar trebui să fie principiile directoare pentru 

atingerea obiectivelor instrumentului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a 

resurselor financiare. [AM 21]



(26) Întrucât obiectivul prezentului regulament, de a institui un instrument care să sprijine 

uniunea vamală și autoritățile vamale, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către 

statele membre la nivel individual din cauza dezechilibrelor geografice obiective care 

există între acestea, dar, având în vedere nivelul echivalent și calitatea controalelor 

vamale care vor putea fi obținute datorită unei abordări coordonate și unei finanțări 

centralizate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri 

în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, 

astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea 

ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:



CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

1. Prezentul regulament instituie instrumentul de sprijin financiar pentru echipamente 

de control vamal (denumit în continuare „instrumentul”), ca parte a Fondului de 

gestionare integrată a frontierelor (denumit în continuare „fondul”), cu scopul de a 

oferi sprijin financiar pentru achiziționarea, întreținerea și modernizarea 

echipamentelor de control vamal.

2. Prezentul regulament instituie Fondul împreună cu Regulamentul [2018/XXX] de 

instituire a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și 

vize21, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor.

3. El prevede obiectivele instrumentului, bugetul pentru perioada 2021-2027, formele 

de finanțare din partea Uniunii și normele pentru furnizarea finanțării. 

21 COM(2018)0473.



Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

(1) „autorități vamale” înseamnă autoritățile definite la articolul 5 punctul 1 din 

Regulamentul (UE) nr. 952/2013; 

(2) „controale vamale” înseamnă actele specifice definite la articolul 5 punctul 3 din 

Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(3) „echipamente de control vamal” înseamnă echipamente destinate în principal 

efectuării controalelor vamale; 

(4) „echipamente mobile de control vamal” înseamnă orice mijloc de transport care, 

dincolo de capacitățile sale mobile, este destinat să servească drept unitate de 

echipament de control vamal sau este complet echipat cu echipamente de control 

vamal; 



(5) „întreținere” înseamnă intervenții preventive, corective și predictive, inclusiv 

verificări operaționale și funcționale, asistență, reparații și revizie, dar cu excepția 

modernizării, necesare pentru menținerea sau restaurarea unei unități de echipament 

de control vamal la condițiile de funcționare specificate pentru ca aceasta să ajungă 

la durata maximă de viață utilă;

(6) „modernizare” înseamnă intervențiile evolutive necesare pentru a aduce o unitate 

existentă de echipament de control vamal depășit la condiții de funcționare 

specificate de avangardă.



Articolul 3

Obiectivele instrumentului

1. Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor și cu scopul ca, pe termen 

lung, toate administrațiile vamale din Uniune să fie standardizate, instrumentul are 

ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a 

proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, 

pentru a promova cooperarea dintre agenții la frontierele Uniunii în ceea ce 

privește controalele de bunuri și persoane, pentru a garanta securitatea și siguranța 

în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și 

ilegale, facilitând în același timp, activitățile comerciale legitime. [AM 22]

2. Obiectivul specific al instrumentului este de a contribui la realizarea unor controale 

vamale adecvate și echivalente prin achiziționarea pe deplin transparentă, 

întreținerea și modernizarea unor echipamente de control vamal de ultimă generație 

adecvate, securizate, reziliente din punct de vedere cibernetic, sigure, ecologice și 

fiabile. Un alt obiectiv este îmbunătățirea calității controalelor vamale în toate 

statele membre pentru a evita devierea mărfurilor către puncte mai slabe din 

Uniune. [AM 23]

2a. Instrumentul contribuie la implementarea gestionării europene integrate a 

frontierelor, prin sprijinirea cooperării între agenții, utilizarea în comun și 

interoperabilitatea noilor echipamente achiziționate prin intermediul 

instrumentului. [AM 24]



Articolul 4

Buget

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada 2021-2027 

se ridică la 1 149 175 000 EUR la prețurile din 2018 (1 300 000 000 EUR în prețuri 

curente). [AM 25]

2. Suma menționată la alineatul (1) mai poate acoperi cheltuieli legitime și verificate 

pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de 

gestionare a instrumentului și de evaluare a performanțelor și a îndeplinirii 

obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi și cheltuieli legitime și 

verificate legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, 

schimbul de date între statele membre implicate, în măsura în care acestea sunt 

legate de obiectivele specifice ale instrumentului, în sprijinul obiectivului general, 

precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de 

informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de 

asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea instrumentului. 

[AM 26]



Articolul 5

Punerea în aplicare și forme de finanțare din partea UE

1. Instrumentul este pus în aplicare prin gestiune directă în conformitate cu 

Regulamentul financiar.

1a. În cazul în care acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea de 

echipamente, Comisia stabilește măsuri de salvgardare adecvate și măsuri de 

urgență pentru a se asigura că toate echipamentele achiziționate cu sprijinul 

programelor și instrumentelor Uniunii sunt utilizate de autoritățile vamale 

competente în toate cazurile relevante. [AM 27] 

2. Instrumentul poate furniza finanțare sub oricare dintre formele prevăzute în 

Regulamentul financiar și în special sub formă de granturi. 



3. Atunci când acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea 

echipamentelor, Comisia instituie un mecanism de coordonare care asigură eficiența 

și interoperabilitatea dintre toate echipamentele achiziționate cu sprijinul 

programelor și al instrumentelor Uniunii, care permite consultarea și participarea 

agențiilor relevante ale UE, în special a Agenției Europene pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă. Mecanismul de coordonare include participarea și 

consultarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, 

pentru a crește la maximum valoarea adăugată a Uniunii în domeniul gestionării 

frontierelor. [AM 28]

3a. În cazul în care acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea de 

echipamente, Comisia stabilește măsuri de salvgardare adecvate și măsuri de 

urgență pentru a se asigura că toate echipamentele achiziționate cu sprijinul 

programelor și instrumentelor Uniunii respectă standardele convenite cu privire la 

întreținerea periodică. [AM 29] 



CAPITOLUL II

ELIGIBILITATE

Articolul 6

Acțiuni eligibile

1. Pentru ca acțiunile să fie eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului instrument, 

acțiunile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

(a) să pună în aplicare obiectivele menționate la articolul 3; 



(b) să sprijine achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor de 

control vamal care îndeplinesc unul sau mai multe dintre următoarele scopuri: 

(1) inspecții neintruzive;

(2) indicarea prezenței de obiecte ascunse asupra oamenilor;

(3) detectarea de radiații și identificarea nuclizilor; 

(4) analiza eșantioanelor în laborator;

(5) prelevarea și analiza probelor la fața locului;

(6) verificări efectuate cu ajutorul unor dispozitive portabile.

Anexa 1 stabilește o listă orientativă a echipamentelor de control vamal care pot fi 

utilizate pentru realizarea scopurilor controalelor vamale menționate la punctele 1-6. 



2. Prin derogare de la alineatul (1), în situații justificate în mod corespunzător, acțiunile 

pot să acopere, de asemenea, achiziționarea pe deplin transparentă, întreținerea și 

modernizarea echipamentelor de control vamal destinate testării de noi unități sau noi 

funcționalități în condiții de funcționare. [AM 30]

3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 

pentru a modifica scopurile controalelor vamale prevăzute la alineatul (1) litera (b) și 

în anexa 1, atunci când o astfel de modificare este considerată necesară și pentru a 

ține pasul cu evoluțiile tehnologice, cu tiparele în schimbare privind contrabanda 

de mărfuri și cu soluțiile noi, inteligente și inovatoare în scopuri de control vamal. 

[AM 31]

4. Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui utilizate în 

principal pentru controalele vamale, dar pot fi utilizate pentru alte scopuri decât de 

control vamal, inclusiv pentru controlul persoanelor, pentru a sprijini autoritățile 

naționale de gestionare a frontierelor și investigațiile în atingerea obiectivelor 

generale și specifice ale instrumentului, menționate la articolul 3. [AM 32]

4a. Comisia stimulează achizițiile publice și testările comune de echipamente de 

control vamal între statele membre. [AM 33]



Articolul 7

Entități eligibile 

Prin derogare de la articolul 197 din Regulamentul financiar, entitățile eligibile sunt 

autoritățile vamale ale statelor membre, care furnizează informațiile necesare pentru evaluarea 

nevoilor, astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (3). 

Articolul 8

Rata de cofinanțare

1. Instrumentul poate să finanțeze până la 80 % din totalul costurilor eligibile ale unei 

acțiuni. 

2. Orice finanțare care depășește acest plafon se acordă numai în situații excepționale 

justificate în mod corespunzător.



2a. Finanțarea peste plafonul respectiv poate fi acordată în cazuri de achiziții publice 

și testări comune ale echipamentelor de control vamal între statele membre. 

[AM 34]

2b. Circumstanțele excepționale menționate la alineatul (2) pot include achiziționarea 

de noi echipamente de control vamal și depunerea acestora la rezerva de 

echipamente tehnice a poliției de frontieră și gărzii de coastă europene. 

Admisibilitatea echipamentului de control vamal destinat rezervei de echipamente 

tehnice se stabilește în conformitate cu articolul 5 alineatul (3). [AM 35]



Articolul 9

Costuri eligibile

Următoarele costuri nu Toate costurile legate de acțiunile menționate la articolul 6 sunt 

eligibile pentru finanțare în cadrul instrumentului, cu excepția: [AM 36]

(a) costuri legate de achiziționarea de terenuri;

(aa) costuri asociate cu formarea sau cu actualizarea competențelor necesare pentru 

utilizarea echipamentului; [AM 37]

(b) costuri legate de infrastructură, cum ar fi clădirile sau instalațiile în aer liber, precum 

și de mobilier;

(c) costuri asociate cu sistemele electronice, cu excepția programelor informatice și a 

actualizărilor de programe informatice necesare în mod direct pentru utilizarea 

echipamentelor de control vamal și cu excepția programelor informatice și a 

programării electronice necesare pentru interconectarea programelor existente cu 

echipamentele de control vamal; [AM 38]



(d) costuri legate de rețele, cum ar fi canalele de comunicare securizate sau nesecurizate, 

sau de abonamente, cu excepția rețelelor sau abonamentelor necesare în mod direct 

pentru utilizarea echipamentelor de control vamal; [AM 39]

(e) costuri legate de mijloace de transport, cum ar fi autovehiculele, aeronavele sau 

navele maritime, cu excepția echipamentelor mobile de control vamal;

(f) costurile materialelor consumabile, inclusiv ale materialelor de referință sau de 

calibrare, pentru echipamentele de control vamal;

(g) costuri legate de echipamentul individual de protecție.



CAPITOLUL III

GRANTURI

Articolul 10

Atribuirea, complementaritatea și finanțarea combinată

1. Granturile din cadrul instrumentului sunt atribuite și gestionate în conformitate cu 

titlul VIII din Regulamentul financiar. 

2. În conformitate cu articolul 195 litera (f) din Regulamentul financiar, granturile se 

acordă fără o cerere de propuneri entităților eligibile menționate la articolul 7. 



3. Prin derogare de la articolul 191 din Regulamentul financiar, o acțiune care a primit 

o contribuție din partea programului Vamă pentru cooperare în domeniul vamal, 

instituit prin Regulamentul (UE) nr. [2018/XXX]22, sau din partea oricărui alt 

program al Uniunii poate să beneficieze de asemenea de o contribuție în temeiul 

instrumentului, cu condiția ca respectivele contribuții să nu acopere aceleași costuri. 

Orice contribuție la acțiune face obiectul normelor aplicabile programului Uniunii 

din care s-a acordat respectiva contribuție. Finanțarea cumulativă nu depășește 

costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale 

Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care 

stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

22 COM(2018)0442.



CAPITOLUL IV

PROGRAMARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE

Articolul 11

Programul de lucru

1. Instrumentul este pus în aplicare prin programele de lucru menționate la articolul 110 

alineatul (2) din Regulamentul financiar. 

2. Programele de lucru sunt adoptate de Comisie prin intermediul unui act de punere 

Comisia este împuternicită să adopte, în aplicare. Respectivul act de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura conformitate cu articolul 14, acte 

delegate de modificare a Anexei 2a pentru stabilirea programelor de examinare 

menționată la articolul 15 lucru.  [AM 40]



3. Pregătirea programelor de lucru menționate la alineatul (1) este susținută de o 

evaluare individuală a nevoilor, care cuprinde cel puțin următoarele: [AM 41]

(a) o clasificare comună a punctelor de trecere a frontierei; 

(b) un inventar complet al echipamentelor de control vamal disponibile și 

funcționale; [AM 42]

(c) o definiție comună a unui standard minim și a unui standard optim tehnic 

minim al echipamentelor de control vamal prin trimitere la categoria de puncte 

de trecere a frontierei; și [AM 43]

(ca) o evaluare a unui nivel optim al echipamentelor de control vamal prin 

trimitere la categoria de puncte de trecere a frontierei; și  [AM 44]

(d) o estimare detaliată a nevoilor financiare în funcție de dimensiunea 

operațiunilor vamale și de volumul de muncă aferent. [AM 45]



Evaluarea nevoilor rezultă din acțiunile desfășurate în cadrul programului 

Vamă 2020 instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului23 sau în cadrul programului Vamă pentru cooperare în 

domeniul vamal instituit prin Regulamentul (UE) [2018/XXX]24 și se actualizează 

periodic și cel puțin o dată la trei ani. 

Articolul 12

Monitorizare și raportare

1. În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate 

de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la 

articolul 3 conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 38 

alineatul (3) litera (e) punctul (i) din Regulamentul financiar, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la rezultatele 

programului. Raportarea Comisiei cu privire la rezultate include informații privind 

atât progresele, cât și deficiențele. [AM 46]

23 Regulamentul (UE) nr. 1294/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru domeniul vamal în 
Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Vamă 2020) și de abrogare a Deciziei 
nr. 624/2007/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 209). 

24 COM(2018)0442.



2. În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele 

înregistrate de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice 

stabilite la articolul 3. Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției instrumentului 

în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a 

revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea 

completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de 

monitorizare și de evaluare, pentru a furniza Parlamentului European și 

Consiliului informații calitative și cantitative referitoare la performanțele 

programului [AM 47]. 

3. Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la 

monitorizarea implementării și a rezultatelor instrumentului sunt comparabile și 

complete și sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. În acest scop, 

destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționate. 

Comisia furnizează Parlamentului European și Consiliului informații fiabile 

referitoare la calitatea datelor privind performanțele care au fost utilizate. 

[AM 48]



4. Cerințele de raportare menționate la alineatul (3) includ cel puțin comunicarea anuală 

către Comisie a următoarelor informații dacă costul unei unități de echipament de 

control vamal depășește 10 000 EUR fără taxe: 

(a) datele de punere în funcțiune și de scoatere din funcțiune ale echipamentelor de 

control vamal; 

(b) statistici referitoare la utilizarea echipamentelor de control vamal; 

(c) informații privind rezultatele utilizării echipamentelor de control vamal;

(ca) prezența și starea echipamentelor finanțate de la bugetul Uniunii în termen 

de cinci ani de la punerea în funcțiune; [AM 49]

(cb) informații privind acțiunile de întreținere a echipamentelor de control vamal. 

[AM 50]

(cc) informații privind procedura de achiziții publice; [AM 51]

(cd) justificarea cheltuielilor. [AM 52]



Articolul 13

Evaluare

1. Evaluările acțiunilor finanțate în cadrul instrumentului și menționate la articolul 6 

analizează rezultatele instrumentului, impactul și eficiența sa și se efectuează în timp 

util pentru a putea contribui la garanta utilizarea lor eficientă în procesul de luare a 

deciziilor. [AM 53]

2. Evaluarea interimară a instrumentului se realizează imediat ce sunt disponibile 

suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de patru 

trei ani de la începerea implementării instrumentului. [AM 54]

Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a lua o decizie cu 

privire la continuarea programului după 2027 și la obiectivele sale. [AM 55]

3. La finalul implementării instrumentului, dar nu mai târziu de patru trei ani de la 

sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a 

instrumentului. [AM 56]



4. Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale și de 

învățămintele desprinse, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului 

Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. [AM 57]

4a. Comisia include evaluările parțiale anuale în raportul său intitulat „Protejarea 

intereselor financiare ale Uniunii Europene — Combaterea fraudei”. [AM 58]



CAPITOLUL V

EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE ȘI PROCEDURA COMITETULUI

Articolul 14

Exercitarea delegării de competențe

1. Se conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în condițiile prevăzute la 

prezentul articol.

2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul (3), la 

articolul 11 alineatul (2)  și la articolul 12 alineatul (2) se conferă Comisiei până la 

31 decembrie 2028. [AM 59] 

3. Delegarea de competențe prevăzută la articolul 6 alineatul (3), la articolul 11 

alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de către 

Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din 

ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. [AM 60]



4. Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de 

fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 6 alineatul (3)), cu articolul 11 

alineatul (2) și cu articolul 12 alineatul (2) intră în vigoare în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două 

luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în 

care, înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu două 

luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 61]



Articolul 15

Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de Comitetul pentru programul Vamă menționat la articolul 18 

din Regulamentul (UE) [2018/XXX]25. 

2. În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. [AM 62]

25 COM(2018)0442.



CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Articolul 16

Informare, comunicare și publicitate

1. Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea fondurilor și asigură vizibilitatea 

finanțării Uniunii (în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora), 

oferind informații coerente, concrete și proporționate adresate unor categorii de 

public diverse, printre care mass-media și publicul larg, demonstrând astfel valoarea 

adăugată a Uniunii și contribuind la eforturile Comisiei de a colecta date în 

vederea consolidării transparenței bugetare. [AM 63]

2. Comisia implementează acțiuni de informare și comunicare privind instrumentul, 

acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate instrumentului contribuie, de 

asemenea, Pentru a asigura transparența, Comisia face publice periodic informații 

cu privire la instrument, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale 

Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate acțiunile și rezultatele sale, referindu-

se, printre altele, la programele de obiectivele prevăzute lucru menționate la 

articolul 3 11. [AM 64]



Articolul 17

Dispoziții tranzitorii 

Dacă este necesar, pot fi introduse în buget credite pentru perioada de după 2027, pentru a 

acoperi cheltuielile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), necesare pentru a permite gestionarea 

acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 18

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele



ANEXA 1

Listă orientativă a echipamentelor de control vamal destinate scopurilor menționate la 
articolul 6 alineatul (1) litera (b)

ECHIPAMENTE DE CONTROL VAMALSCOPURI DE 
CONTROL 

VAMAL
CATEGORIE APLICAȚIE

Scaner cu raze X – energie 
înaltă 

Containere, camioane, vagoane feroviare și vehicule 
[AM 65]

Paleți, cutii și colete

Bagajele pasagerilorScaner cu raze X – energie 
scăzută 

Autovehicule [AM 66]

Containere

CamioaneSisteme cu retrodifuzie de raze 
X

Autovehicule

Sisteme de recunoaștere automată a numerelor de 
înmatriculare/a containerelor

Cântare pentru autovehicule

Inspecții neintruzive

Altele

Motostivuitoare și alte echipamente mobile de 
control similare

Porți cu retrodifuzie pe bază de 
raze X [AM 67]

Scaner corporal 
Indicarea prezenței 
de obiecte ascunse 
asupra oamenilor26

Scaner de securitate bazat pe 
unde milimetrice [AM 68]

Utilizate în principal în aeroporturi pentru a detecta 
obiecte ascunse asupra persoanelor (droguri, 
explozivi, numerar)

Detector/monitor individual de radiații

Detector portabil de radiații

Dispozitiv de identificare a izotopilor

Monitor de radiații de tip poartă

Detectarea de radiații 
și identificarea 
nuclizilor 

Detectare radiologică și 
nucleară

Monitor spectrometric de tip poartă pentru 
identificarea izotopilor

Cromatografie gaz-lichid (GC, LC, HPLC...) 

Spectrometrie și tehnici combinate cu spectrometria 
(IR, Raman, UV-VIS, fluorescență, GC-MS…)

Echipamente cu raze X (XRF...)

Spectrometrie RMN și analize ale izotopilor stabili

Analiza 
eșantioanelor în 
laborator

Identificarea, cuantificarea și 
verificarea tuturor mărfurilor 
posibile

Alte echipamente de laborator (AAS, analizor de 
distilare, calorimetrie de scanare diferențială, 
electroforeză, microscop, numărare în scintilație 
lichidă, mașină de fumat...)

[AM 65, 66, 67 și 68]

26 Sub rezerva dispozițiilor legislative aplicabile și a altor recomandări în ceea ce privește 
protecția sănătății și respectarea vieții private.



ECHIPAMENTE DE CONTROL VAMALSCOPURI DE 
CONTROL 

VAMAL
CATEGORIE APLICAȚIE

Detectarea urmelor prin 
spectrometria de mobilitate 
ionică

Echipamente portabile pentru detectarea urmelor de 
materiale periculoase specifice

Detectarea urmelor cu ajutorul 
câinilor

Aplicată unei serii de riscuri pentru obiecte mici și 
mari

Prelevare de eșantioane Instrumente pentru prelevarea de eșantioane, hote 
aspirante, cutii pentru mănuși

Laboratoare mobile Autovehicule echipate integral pentru analiza 
eșantioanelor pe teren

Teste chimice colorimetrice

Spectroscopie Raman

Spectroscopie în infraroșu

Fluorescență de raze X

Prelevarea și analiza 
probelor pe teren

[Analiza materiilor organice, a 
metalelor și a aliajelor] 
Detectoare portabile

Detectoare de gaz pentru containere

Instrumente de buzunar

Set de instrumente mecaniceInstrumente portabile 
individuale

Oglindă telescopică

Endoscop

Detector de metale fix sau portabil

Camere pentru controlul părții de dedesubt a 
autovehiculelor

Dispozitiv cu ultrasunete

Dispozitive

Densimetru

Verificări efectuate 
cu ajutorul unor 
dispozitive portabile

Altele Căutări subacvatice



ANEXA 2

Indicatori

Obiectiv specific: să contribuie la realizarea unor controale vamale adecvate și echivalente prin 

achiziționarea, întreținerea și modernizarea unor echipamente de control vamal de ultimă generație 

adecvate și fiabile

1. Echipamente disponibile

(a) disponibilitatea la punctele terestre de trecere a frontierei a unor echipamente de 

control vamal conforme cu standardele convenite (pe tip de echipamente)

(b) disponibilitatea la punctele maritime de trecere a frontierei a unor echipamente de 

control vamal conforme cu standardele convenite (pe tip de echipamente)

(c) disponibilitatea la punctele aeriene de trecere a frontierei a unor echipamente de 

control vamal conforme cu standardele convenite (pe tip de echipamente)

(d) disponibilitatea la punctele poștale de trecere a frontierei a unor echipamente de 

control vamal conforme cu standardele convenite (pe tip de echipamente)

(e) disponibilitatea la punctele feroviare de trecere a frontierei a unor echipamente de 

control vamal conforme cu standardele convenite (pe tip de echipamente)



1a. Securitatea și siguranța

(a) gradul de conformitate cu standardele de securitate al echipamentelor de 

control vamal de la toate punctele de trecere a frontierei, inclusiv în ceea ce 

privește securitatea cibernetică;

(b) gradul de conformitate cu standardele de siguranță al echipamentelor de control 

vamal de la toate punctele de trecere a frontierei; [AM 69]

1b. Sănătatea și mediul

(a) gradul de conformitate cu standardele în materie de sănătate al 

echipamentelor de control vamal de la toate punctele de trecere a frontierei;

(b) gradul de conformitate cu standardele de mediu al echipamentelor de control 

vamal de la toate punctele de trecere a frontierei; [AM 70]

Anexa 2a

Programe de lucru [AM 71]

Anexa 2 b

Circumstanțe excepționale pentru finanțarea excedentară [AM 72]


