
AD\879169RO.doc PE467.246v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru control bugetar

2011/2083(INI)

6.10.2011

AVIZ
al Comisiei pentru control bugetar

destinat Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

referitor la modernizarea serviciilor vamale
(2011/2083(INI))

Raportor pentru aviz: Bart Staes



PE467.246v02-00 2/5 AD\879169RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\879169RO.doc 3/5 PE467.246v02-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia 
consumatorilor, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că veniturile din taxele vamale sunt o parte importantă a resurselor proprii 
tradiţionale ale UE şi reprezintă, împreună cu cotizaţiile pentru zahăr, 16 777 100 000 
EUR pentru anul 2011; prin urmare, un sistem vamal eficace este de importanţă 
primordială atunci când este vorba de protejarea intereselor financiare ale UE; subliniază 
că funcţionarea corectă a serviciilor vamale are consecinţe directe în ceea ce priveşte 
calcularea taxei pe valoarea adăugată, care este o altă sursă importantă de venit la bugetul 
UE; 

2. subliniază că prevenirea eficace a neregulilor şi a fraudelor în sectorul vamal, prin 
controale adecvate, nu doar asigură protejarea intereselor financiare ale Uniunii, ci are 
totodată consecinţe importante pentru piaţa internă, eliminând avantajele necuvenite ale 
acelor operatori economici care nu plătesc taxele cuvenite sau care scad valorile declarate 
la vamă în raport cu acei operatori economici care nu procedează astfel;

3. reaminteşte că obiectivul Comisiei este de a determina administraţiile vamale naţionale să 
acţioneze ca şi cum ar constitui o singură entitate, în vederea asigurării unor controale cu 
rezultate echivalente în fiecare punct de pe teritoriul vamal comunitar1; subliniază faptul 
că acest lucru nu poate fi realizat în lipsa unor sisteme interoperabile de comunicaţii şi de 
schimb de informaţii la nivelul statelor membre şi al Comisiei; regretă progresele foarte 
lente înregistrate în această privinţă; subliniază că, pentru selectarea mărfurilor şi a 
operatorilor economici în scopul controalelor, ar trebui să se aplice norme şi criterii fiabile 
de evaluare a riscurilor stabilite de comun acord;

4. solicită o cooperare mai strânsă şi un schimb mai intens de informaţii şi de practici care şi-
au dovedit eficacitatea cu autorităţile vamale din statele învecinate cu UE în domeniul 
modernizării sistemelor vamale şi al combaterii contrabandei şi a corupţiei în domeniul 
vamal;

5. subliniază că utilizarea răspândită a procedurilor vamale simplificate pentru import, care 
tind să reducă formalităţile vamale şi controlul vamal înainte de acordarea liberului de 
vamă pentru mărfuri, este unul dintre elementele-cheie ale politicii vamale a UE; 
reaminteşte că peste 70% din totalul procedurilor vamale sunt simplificate; regretă însă că 
aceste proceduri au generat niveluri nejustificate de pierderi la bugetul Uniunii şi au 
antrenat încălcări în ceea ce priveşte politica comercială a UE;

6. pentru a reduce riscul pierderilor de resurse proprii tradiţionale (RPT), invită Comisia să 
garanteze, la nivelul statelor membre, efectuarea unor audituri de sistem corespunzătoare 
ale operatorilor înaintea acordării autorizaţiei de a aplica proceduri vamale simplificate, 
precum şi efectuarea de audituri ex-post adecvate;

                                               
1 Decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a unui 
program de acţiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2013), JO L 154, 14.6.2007, p. 25.
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7. atrage atenţia asupra faptului că, într-o serie de state membre, întreprinderile mici şi 
mijlocii folosesc în principal posibilitatea oferită de Codul vamal de a recurge la o aşa-
numită declaraţie vamală verbală atunci când operaţiunile de import sau de export nu 
depăşesc valoarea de 1 000 EUR;  subliniază că eliminarea acestei proceduri simplificate 
ar duce la majorarea considerabilă a sarcinilor administrative şi financiare, în special 
pentru IMM-uri, ceea ce ar contrazice obiectivul UE privind simplificarea administrativă;  
insistă să se menţină posibilitatea unei aşa-numite declaraţii vamale verbale în dispoziţiile 
de punere în aplicare a codului vamal modernizat;

8. reaminteşte faptul că un control vamal ar trebui să se bazeze pe o analiză a riscurilor care 
utilizează, printre altele, tehnici de prelucrare automată a datelor1 şi subliniază că, în 
opinia Curţii de Conturi Europene, doar profilurile de risc automatizate integrate în 
prelucrarea declaraţiilor vamale pot proteja în mod suficient interesele financiare şi 
interesele de politică comercială ale UE; regretă faptul că foarte puţine state membre 
dispun de profiluri de risc automatizate atât pentru RPT, cât şi pentru aspectele existente 
ale politicii comerciale comune; îndeamnă Comisia să întreprindă măsurile necesare 
pentru a remedia această situaţie;

9. îşi reafirmă poziţia prezentată în concluziile din partea a III-a a rezoluţiei Parlamentului 
din 10 mai 2011 cu privire la rapoartele speciale ale Curţii de Conturi în contextul 
procedurii  de descărcare de gestiune a Comisiei pentru 2009, în ceea ce priveşte raportul 
special al Curţii intitulat „Sunt controlate în mod eficace procedurile de vămuire 
simplificate pentru importuri?”.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 
2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului 
Vamal Comunitar, JO L 117, 4.5.2005, p. 13.
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