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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal 
Modernizat) 1,

– având în vedere Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț2,

– având în vedere Decizia nr. 624/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
23 mai 2007 de instituire a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 
2013) 3,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 648/2005 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 aprilie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al 
Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar4 (modificarea privind securitatea și 
siguranța),

– având în vedere Decizia 2007/668/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 privind exercitarea 
în mod provizoriu de către Comunitatea Europeană a unor drepturi și obligații similare 
celor acordate membrilor Organizației Mondiale a Vămilor5,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind atribuirea unor sarcini legate de protecția drepturilor de proprietate intelectuală, 
printre care și reunirea reprezentanților sectorului public și privat în cadrul Observatorului 
european al contrafacerii și al pirateriei, Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței 
interne (mărci, desene și modele industriale) (COM(2011)0288),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile 
vamale (COM(2011)0285),

– având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană6,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 martie 2011 referitoare la revizuirea Directivei privind 
siguranța generală a produselor și supravegherea pieței7,

                                               
1 JO L 145, 4.6.2008, p. 1.
2 JO L 23, 26.1.2008, p. 21.
3 JO L 154, 14.6.2007, p. 25.
4 JO L 117, 4.5.2005, p. 13.
5 JO L 274, 18.10.2007, p. 11.
6 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0076.
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– având în vedere Rezoluția sa din 19 iunie 2008 privind cea de-a patruzecea aniversare a 
Uniunii vamale1,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iunie 2008 privind implementarea politicii comerciale 
prin norme și proceduri eficace în materie de import și de export2,

– având în vedere raportul Comisiei sale de anchetă privind regimul de tranzit comunitar 
(ianuarie 1996 - martie 1997),

– având în vedere Raportul special nr. 1/2010 al Curții de Conturi, intitulat: „Sunt controlate 
în mod eficace procedurile de vămuire simplificate pentru importuri?”,

– având în vedere Acordul de cooperare vamală și asistență reciprocă în domeniul vamal 
dintre Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii 3, semnat la 28 mai 1997,

– având în vedere Declarația comună privind securitatea lanțului de aprovizionare (emisă de 
Departamentul pentru Securitate Internă din SUA și Comisia Europeană), semnată la 
23 iunie 2011,

– având în vedere Raportul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală de către autoritățile vamale din UE – Rezultate la frontiera UE – 2010, 
elaborat de DG Impozitare și Uniune Vamală din cadrul Comisiei Europene,

– având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulat 
„Evaluarea finală a programului Vamă 2007 în conformitate cu articolul 19 din 
Decizia 253/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 de 
adoptare a unui program de acțiune pentru vamă în Comunitate (Vamă 2007)” 
(COM(2008)0612),

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Strategia privind evoluția Uniunii 
vamale”(COM(2008)0169),

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind reacția autorităților vamale față de 
tendințele cele mai recente în materie de contrafacere și piratare (COM(2005)0479),

– având în vedere Raportul privind progresele înregistrate în consolidarea securității 
transportului aerian de marfă (documentul 11250/11 al Consiliului),

– având în vedere Planul de acțiune vamală al UE de combatere a încălcării DPI pentru 
perioada 2009-2012 (documentul 5345/09 al Consiliului),

– având în vedere Rezoluția Consiliului din 23 octombrie 2009 privind o strategie 
consolidată pentru cooperarea vamală4,

– având în vedere Concluziile Consiliului din 14 mai 2008 referitoare la strategia privind 

                                               
1 JO C 286 E, 27.11.2009, p. 20.
2 JO C 285 E, 26.11.2009, p. 1.
3 JO L 222, 12.8.1997, p. 17.
4 JO C 260, 30.10.2009, p. 1.



PR\875377RO.doc 5/12 PE470.029v01-00

RO

evoluția uniunii vamale,

– având în vedere audierea privind „Modernizarea serviciilor vamale și a pieței interne” 
desfășurată la 16 iulie 2011,

– având în vedere studiul comandat de Comisia sa pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne intitulat „Cooperare vamală în domeniul libertății, securității și justiției: rolul 
vămii în gestionarea frontierei externe a UE”, publicat în mai 2011,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 
avizele Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru control bugetar (A7-
0000/2011),

A. întrucât uniunea vamală este una dintre pietrele de temelie ale integrării europene;

B. întrucât serviciile vamale au un rol esențial în ceea ce privește garantarea siguranței și a 
securității, protecția consumatorilor și a mediului, asigurarea colectării integrale a 
veniturilor, consolidarea luptei împotriva fraudei și corupției și asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală;

C. întrucât serviciile vamale se caracterizează în principal printr-un volum în permanentă 
creștere a operațiunilor de import, de export și de tranzit și, prin urmare, o gestionare 
eficientă și eficace a riscurilor este deosebit de importantă;

D. întrucât sistemele vamale electronice, îndeosebi vămuirea centralizată, reprezintă unul 
dintre principalele aspecte ale modernizării și simplificării serviciilor vamale;

E. întrucât este crucial să se obțină un echilibru adecvat între controalele vamale și facilitarea 
comerțului legitim; întrucât statutul de operator economic autorizat ar trebui să ofere 
beneficii concrete comercianților cărora le este acordat,

Strategia vamală 

1. este convins că modernizarea serviciilor vamale ar trebui să fie o prioritate politică de 
prim rang, întrucât serviciile vamale au o contribuție esențială la competitivitatea 
economică, precum și la siguranța și securitatea din UE;

2. consideră că misiunea și imaginea serviciilor vamale ar trebui redefinite și stimulate într-o 
mai mare măsură pentru a reflecta realitatea din acest domeniu; consideră că alocarea unor 
resurse financiare adecvate pentru procedurile și procesele aferente serviciilor vamale este 
esențială pentru realizarea acestui obiectiv; solicită Comisiei să-și revizuiască strategia 
referitoare la serviciile vamale;

Garantarea competitivității și a gestionării riscurilor

3. este de părere că, pentru a spori competitivitatea economică europeană, simplificarea, 
standardizarea și modernizarea legislației și a procedurilor vamale, precum și utilizarea 
instrumentelor informatice sunt primordiale; consideră că una dintre realizările importante 
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ale modernizării serviciilor vamale este previzibilitatea pentru întreprinderi, îndeosebi 
pentru IMM-uri, care, la rândul său, stimulează creșterea economică;

4. consideră totuși că, date fiind resursele limitate ale IMM-urilor, aplicarea noilor proceduri 
vamale și investițiile considerabile destinate punerii în funcțiune a sistemelor vamale 
electronice, cerințele trebuie să fie rezonabile și insistă ca evaluarea acestor aspecte să țină 
cont de impactul asupra IMM-urilor;

5. consideră că controalele vamale ar trebui să vizeze în principal loturile de produse cu risc 
ridicat, în timp ce loturile cu risc redus ar trebui puse rapid în liberă circulație; subliniază, 
în această privință, rolul esențial al tehnicilor de gestionare a riscurilor și sprijină ferm 
introducerea și modernizarea în continuare a sistemelor de vămuire electronice; consideră 
că gestionarea eficace a riscurilor depinde de colectarea de informații de calitate și de 
evaluarea corespunzătoare a acestora;

6. recunoscând importanța securității lanțului de aprovizionare, consideră că cerința 
legislativă impusă în SUA de scanare a tuturor containerelor este prea greoaie și excesiv 
de costisitoare, în timp ce beneficiile efective sunt îndoielnice; este hotărât să continue 
dialogul transatlantic la nivel legislativ cu SUA pentru a obține abrogarea sau modificarea 
dispozițiilor respective; 

Modernizarea serviciilor vamale

Punerea în aplicare a Codului Vamal Modernizat (CVM)

7. subliniază că CVM este un instrument important de raționalizare și armonizare autentică a 
procedurilor vamale cu scopul de a contribui la consolidarea economiei europene; 
consideră că dispozițiile de punere în aplicare a CVM ar trebui să reflecte integral spiritul 
acestuia; este preocupat de faptul că anumite dispoziții de punere în aplicare esențiale sunt 
încă în curs de examinare și că nu au fost luate încă decizii strategice privind arhitectura 
informatică;

8. este convins că CVM poate funcționa la potențial maxim doar dacă este sprijinit pe deplin 
de sisteme informatice avansate; este ferm convins că investițiile viitoare în domeniul 
informatic ar trebui să se bazeze pe principiile fundamentale ale CVM;

9. subliniază că actorii din sectorul comercial trebuie să aibă acces cu mult timp înainte la 
specificațiile corespunzătoare elaborate de statele membre, întrucât aceștia au nevoie de 
timp pentru a dezvolta și implementa aplicații informatice;

10. salută propunerea de a alinia la Tratatul de la Lisabona dispozițiile CVM referitoare la 
delegarea de competențe și la conferirea de competențe de punere în aplicare; subliniază 
că acest nou sistem ilustrează noul echilibru stabilit între Parlamentul European și 
Consiliu, având în vedere în special faptul că, în ceea ce privește actele delegate, cele 
două instituții au competențe egale;

11. recunoaște că amânarea aplicării CVM este oportună; sugerează totuși Comisiei să 
analizeze posibilitățile de a introduce aplicarea progresivă a anumitor dispoziții ale CVM 
cât mai curând posibil; 
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Vămuirea centralizată și armonizarea

12. sprijină ferm conceptul de vămuire centralizată, care este unul dintre principalele aspecte 
ale modernizării serviciilor vamale conform CVM și regretă absența progreselor în 
implementarea acestui concept;

13. invită statele membre să se angajeze pe deplin să pună în aplicare acest concept, deoarece 
doar prin intermediul unor norme vamale, sisteme de schimb de informații și formate de 
date armonizate se poate asigura implementarea reușită a conceptului de vămuire 
centralizată; este preocupat de evoluția lentă a procesului de simplificare a normelor 
privind TVA, care este esențial pentru realizarea unui sistem de vămuire cu adevărat 
centralizat;

Statutul de operator economic autorizat (OEA)

14. sprijină eforturile Comisiei de a încuraja comercianții din întreaga UE să solicite 
acordarea statutului de OEA; este preocupat totuși de faptul că investițiile considerabile 
necesare pentru a obține statutul de OEA pot fi un obstacol serios pentru comercianți, în 
special pentru IMM-uri;

15. solicită Comisiei și statelor membre să examineze posibilitatea acordării unor avantaje 
suplimentare comercianților care dețin certificate de OEA;

16. solicită tuturor statelor membre să garanteze faptul că statutul de OEA acordat de un stat 
membru este recunoscut pe deplin de către celelalte state membre;

Rolul serviciilor vamale în garantarea siguranței produselor, protejarea intereselor 
financiare și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Siguranța produselor

17. încurajează o cooperare strânsă între autoritățile vamale și autoritățile de supraveghere a 
pieței pentru a reține produsele nesigure sau/și neconforme la frontieră înainte de a fi puse 
în liberă circulație pe tot teritoriul UE;

18. salută progresele înregistrate în elaborarea Orientărilor pentru controlul importurilor în 
domeniul siguranței produselor și solicită Comisiei să le actualizeze permanent, să 
monitorizeze aplicarea lor și să informeze Parlamentul European cu privire la evoluțiile 
viitoare din acest domeniu;

19. solicită Comisiei să examineze posibilitatea creării unei baze de date publice în care 
statele membre să poată introduce informații privind mărfurile periculoase interceptate în 
cursul controalelor vamale;

Interesele financiare

20. este preocupat de faptul că neplata de către anumiți operatori a taxelor necesare sau 
nedeclararea de către aceștia a valorii reale a mărfurilor le aduce avantaje neechitabile față 
de comercianții onești; avertizează că situațiile de acest gen împiedică concurența loială și 
denaturează considerabil funcționarea pieței interne;
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21. subliniază că vămuirea automată și acordarea automată a liberului de vamă sunt posibile 
doar dacă au loc verificări ale operatorilor înainte de a fi autorizați să utilizeze proceduri 
simplificate, precum și verificări ex-post corespunzătoare; solicită să se asigure o 
documentație mai bună privind utilizarea procedurilor simplificate, mai multe tehnici de 
prelucrare automată a datelor, precum și utilizarea rezonabilă a procedurilor simplificate;

Drepturile de proprietate intelectuală

22. salută recenta propunere a Comisiei de regulament privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, deoarece consideră că 
autoritățile vamale pot contribui efectiv la protejarea drepturilor de proprietate 
intelectuală;

23. sprijină activitatea desfășurată în cadrul Observatorului european al contrafacerii și al 
pirateriei și încurajează utilizarea acestuia la potențial maxim; salută, în acest context,
recenta propunere a Comisiei de regulament privind atribuirea unor sarcini legate de 
protecția drepturilor de proprietate intelectuală Oficiului pentru armonizare în cadrul 
pieței interne (mărci, desene și modele industriale);

Transparența

24. încurajează Comisia să adere fără rezerve la spiritul Acordului-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia Europeană prin îmbunătățirea cooperării și a 
circulației informațiilor, în special în contextul reuniunilor organizate de Comisie cu 
experții naționali;

25. sprijină eforturile Comisiei de a facilita comunicarea dintre comercianți și statele membre; 
propune totuși și alte îmbunătățiri: îndeamnă Comisia în special să publice toate 
informațiile și documentele relevante legate de reuniunile cu experții naționali imediat ce 
sunt disponibile pentru a oferi acces direct la sintezele discuțiilor care au avut loc la 
reuniunile respective reprezentanților sectorului comercial și tuturor cetățenilor interesați 
de evoluțiile din domeniul vamal; este convins că această măsură ar fi utilă îndeosebi 
IMM-urilor, ar asigura transparența și ar sensibiliza publicul larg cu privire la aspectele 
legate de domeniul vamal;

Cooperare

26. consideră că un angajament de cooperare a autorităților vamale cu întreprinderile este 
extrem de important și că fiecare parte ar trebui să recunoască și să respecte nevoile, 
realitățile și așteptările celeilalte părți, precum și să-și combine cunoștințele și 
competențele specifice și abilitățile variate pentru a realiza performanțe și rezultate 
optime;

27. sugerează ca sectorul comercial din UE să își înființeze o organizație reală care să adopte 
poziții comune și să exprime opiniile comune; 

28. consideră că vămuirea trebuie să fie eficientizată prin implicarea cât mai timpurie în acest 
proces a tuturor autorităților interesate; prin urmare, sprijină ferm gestiunea coordonată a 
frontierelor și principiul interfeței unice;
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29. subliniază că principiul ghișeului unic ar trebui aplicat în mod eficient, garantându-se 
faptul că mărfurile sunt inspectate o singură dată de către toate autoritățile implicate;

30. solicită Comisiei și statelor membre să examineze posibilitățile de înființare a unei agenții 
vamale europene, care să se ocupe exclusiv de aspecte vamale, cu scopul de a ameliora 
funcționarea uniunii vamale; solicită Comisiei să abordeze această chestiune în contextul 
analizei măsurilor ulterioare programului Vamă 2013;

°
° °

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Competitivitatea economică europeană este deosebit de importantă, în special pentru a stimula 
piața internă. Serviciile vamale au un rol semnificativ în îmbunătățirea și influențarea 
competitivității, întrucât simplificarea legislației vamale și promovarea sistemelor vamale 
electronice stimulează creșterea economică. Pentru a-și putea îndeplini rolul în mod optim, 
serviciile vamale trebuie să fie moderne, cooperante, receptive și active.

În același timp, serviciile vamale au un rol esențial în ceea ce privește garantarea siguranței și 
a securității și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, contribuind astfel la 
combaterea fraudei.

Raportorul este ferm convins că, pentru a garanta îndeplinirea misiunii serviciilor vamale așa 
cum este descrisă mai sus, cooperarea dintre diferitele părți implicate și instituții din domeniul 
vamal (comercianți, autorități vamale, alte agenții guvernamentale, Comisia și Parlamentul 
European) este esențială; în special, raportorul sprijină ferm asigurarea unei circulații prompte 
și transparente a informațiilor între toate părțile implicate.

Modernizarea serviciilor vamale

Codul Vamal Modernizat (CVM) a fost adoptat în 2008 pentru a introduce o serie de 
simplificări ale procedurilor vamale și armonizarea normelor vamale ale UE, care să permită 
comercianților să își desfășoare activitatea cu mai multă eficacitate și să ofere asistență 
autorităților vamale pentru ca acestea să lucreze în mod eficient. Principalele noutăți introduse 
de CVM sunt conceptele de servicii vamale electronice, vămuire centralizată, interfață unică 
și ghișeu unic.

Cu toate acestea, CVM nu este deocamdată aplicabil, deoarece este necesar mai întâi să fie 
adoptate și să intre în vigoare dispozițiile de punere în aplicare. Termenul-limită pentru 
aplicarea CVM a fost stabilit la 24 iunie 2013. Cu toate acestea, în prezent există semne clare 
că termenul nu va fi respectat. Cauza principală este faptul că sistemele informatice necesare 
pentru ca CVM să funcționeze în practică nu au fost încă dezvoltate și/sau implementate. În 
opinia raportorului, nu este oportun ca CVM să fie aplicabil în absența sistemelor informatice 
necesare. Raportorul subliniază, de asemenea, că evoluțiile viitoare ale sistemelor informatice 
trebuie să fie luate în considerare în conformitate cu spiritul CVM.

Prin urmare, raportorul consideră că este oportun să se amâne aplicarea CVM, mai ales că 
marea majoritate a statelor membre și a reprezentanților sectorului comerciale sprijină această 
opțiune. Raportorul consideră că trebuie să se asigure un echilibru delicat între necesitatea ca 
CVM să fie aplicabil cât mai curând posibil și punerea la dispoziție a soluțiilor informatice 
necesare pentru aplicarea integrală a CVM. O opțiune ar putea fi prelungirea termenului-
limită și aplicarea progresivă a anumitor dispoziții ale CVM cât mai curând posibil. Această 
opțiune ar permite comercianților și autorităților vamale să beneficieze de dispozițiile 
avansate ale CVM fără întârzieri nejustificate.
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Vămuirea centralizată și armonizarea

Raportorul este convins că este necesar să se promoveze conceptul de „vămuire centralizată”, 
care permite comercianților autorizați să declare mărfurile electronic și să-și plătească taxele 
vamale în locul în care sunt stabiliți, indiferent de statul membru în care mărfurile sunt 
importate sau din care mărfurile sunt exportate.

Raportorul consideră că toate cele 27 de administrații vamale naționale ar trebui să lucreze ca 
una singură, asigurând pe tot teritoriul UE niveluri uniforme de control și un tratament 
uniform al comercianților.

Statutul de operator economic autorizat

Statutul de operator economic autorizat (OEA) permite comercianților cărora le este acordat 
un acces mai ușor la proceduri vamale simplificate și facilitări în materie de controale. 
Raportorul este totuși preocupat de faptul că statutul de OEA nu implică niciun avantaj 
concret. Mai mult, investițiile majore necesare pentru a obține statutul de OEA descurajează 
în mare măsură comercianții, îndeosebi IMM-urile, să solicite acordarea acestuia. 

Gestionarea riscurilor

Raportorul subliniază că este necesar să se asigure un echilibru corespunzător între 
controalele vamale menite să garanteze siguranța și securitatea și libera circulație a mărfurilor 
legitime. Prin urmare, raportorul subliniază importanța gestionării riscurilor: acest proces 
presupune ca loturile cu risc scăzut să fie puse în circulație imediat, pentru ca autoritățile 
vamale să își poată concentra timpul și eforturile asupra cazurilor mai complicate ce implică
mărfuri cu risc ridicat.
În această privință, raportorul salută și faptul că există semne potrivit cărora SUA ar urma să 
renunțe la obiectivul de a scana toate containerele de mărfuri cu destinația SUA, urmând să 
aleagă mai curând o abordare bazată pe riscuri.

Rolul controalelor vamale în asigurarea securității

Mult timp, rolul principal al autorităților vamale a fost de a colecta taxele vamale. După 
abolirea frontierelor interne din cadrul UE, acest rol a scăzut în importanță, în prezent fiind 
relevant în primul rând la frontiera externă a UE. Cu toate acestea, declinul acestui rol s-a 
produs în paralel cu creșterea importanței altui rol al autorităților vamale, și anume asigurarea 
securității lanțului de aprovizionare internațional. După cum o demonstrează și incidentele 
recente [de exemplu, bomba din cartușul de toner din Yemen (octombrie 2010) și temerile 
privind prezența unei „bombe murdare” în portul Genova (februarie 2011)], autoritățile 
vamale trebuie să rămână vigilente, deoarece există amenințări iminente la adresa securității.

Siguranța produselor

Raportorul este convins că autoritățile vamale sunt cel mai bine plasate pentru a permite 
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intrarea în UE doar a mărfurilor sigure și a mărfurilor conforme cu legislația UE de 
armonizare și cu cerințele în materie de documentație și marcaj. Prin urmare, raportorul este 
convins că autoritățile vamale au un rol esențial în garantarea siguranței produselor. Acest 
aspect a fost evidențiat și în Rezoluția Parlamentului European din 8 martie 2011 referitoare 
la revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței.

Protecția intereselor financiare ale UE

Este crucial, de asemenea, să se protejeze interesele financiare ale UE și să se împiedice 
pierderea de venituri. Mai mult, plata incompletă a taxelor vamale și subevaluarea mărfurilor 
importate pun în pericol funcționarea pieței interne.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală

Raportorul salută recenta propunere a Comisiei de regulament privind asigurarea respectării 
drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale, precum și recenta 
propunere a Comisiei de regulament privind atribuirea unor sarcini legate de protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne 
(mărci, desene și modele industriale).

Cooperare

Raportorul subliniază necesitatea de a asigura cooperarea între autoritățile vamale, precum și 
între autoritățile vamale și comercianți și între autoritățile vamale și alte autorități 
guvernamentale și, în această privință, sprijină gestiunea coordonată a frontierelor, principiul 
interfeței unice, conceptul ghișeului unic și vămuirea centralizată. Raportorul propune, de 
asemenea, înființarea unei agenții vamale europene care să se ocupe de aspectele vamale.


