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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Procedura legislativă ordinară - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0064),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 33, 114 și 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7–0045/2012),

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

– după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 iulie 20121,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative,

– având în vedere scrisoarea din 12 iulie 2012 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în conformitate cu articolul 87 
alineatul (3) din Regulamentul său de procedură2,

– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului și Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

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

                                               
1 JO C 229, 31.7.2012, p. 68.
2  Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara 
celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate 
din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor 
existente, fără modificări de fond ale acestora.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta decizii pentru a 
autoriza unul sau mai multe dintre statele 
membre să utilizeze, prin derogare de la 
alineatul (1), alte mijloace de schimb și 
stocare de date decât tehnicile de 
prelucrare electronică a datelor. 

(3) În cazuri excepționale și pentru o 
perioadă limitată, Comisia poate adopta 
decizii pentru a autoriza unul sau mai 
multe dintre statele membre să utilizeze, 
prin derogare de la alineatul (1), alte 
mijloace de schimb și stocare de date decât 
tehnicile de prelucrare electronică a 
datelor. Derogarea respectivă nu afectează 
dezvoltarea, întreținerea și utilizarea 
sistemelor electronice destinate
schimbului de date menționat la alineatul 
(1). 

Or. en

Justificare

Este esențial ca Codul Vamal al Uniunii (CVU) să fie implementat și aplicat în același fel în 
toate cele 27 de state membre pentru a conserva spiritul fundamental al sistemului 
paneuropean de vamă electronică descris inițial în Codul Vamal Modernizat (CVM). În mod 
excepțional, sunt permise derogări pentru o perioadă limitată în cazul unuia sau mai multor 
state membre. Criteriile de acordare a derogărilor ar trebui precizate în cadrul unor acte 
delegate (a se vedea amendamentul la articolul 7a nou depus de raportoare). 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Delegarea de competențe
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a preciza criteriile de acordare a 
derogării menționate la articolul 6 
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alineatul (3).

Or. en

Justificare

Este esențial ca Codul Vamal al Uniunii (CVU) să fie implementat și aplicat în același fel în 
toate celelalte 27 de state membre pentru a conserva spiritul fundamental al sistemului 
paneuropean de vamă electronică descris inițial în Codul Vamal Modernizat (CVM). În mod 
excepțional, sunt permise derogări pentru o perioadă limitată în cazul unuia sau mai multor 
state membre. Criteriile de acordare a derogărilor menționate la articolul 6 alineatul (3) ar 
trebui precizate în cadrul unor acte delegate. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate autoriza statele membre, 
la solicitarea acestora, să testeze, pentru 
perioade limitate de timp, simplificări în 
aplicarea legislației vamale prin utilizarea 
unor tehnici de prelucrare electronică a 
datelor.

(2) Comisia poate autoriza unul sau mai 
multe state membre, la solicitarea acestora, 
să testeze, pentru perioade limitate de timp, 
simplificări suplimentare în aplicarea 
legislației vamale. Simplificările respective 
includ elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin utilizarea 
unor tehnici de prelucrare electronică a 
datelor în ceea ce privește:

(a) cererile și autorizațiile privind regimul 
vamal sau statutul de operator economic 
autorizat;
(b) cererile și deciziile speciale emise în 
conformitate cu articolul 32; 
(c) gestionarea comună a riscurilor 
menționată la articolul 39;
(d) formatul și conținutul standard al 
datelor de înregistrat;
(e) modalitățile de întreținere a acestor 
date de către autoritățile vamale ale 
statelor membre;
(f) normele privind accesul la aceste date 
al:
(i) operatorilor economici;
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(ii) altor autorități competente.
După expirarea perioadei de testare, 
Comisia efectuează o evaluare pentru a-i 
stabili beneficiile.

Or. en

Justificare

Testarea unor simplificări suplimentare ale aplicării legislației vamale prin utilizarea unor 
tehnici de prelucrare electronică a datelor nu poate fi decât benefică pentru dezvoltarea unui 
mediu dinamic pentru competitivitate și creștere economică. Cu toate acestea, domeniul de 
aplicare al acestor simplificări ar trebui precizat chiar în regulament, așa cum a fost deja 
menționat la articolul 10 din CVM. Acest amendament este legat de amendamentul depus de 
raportoare la articolul 16 paragraful 1a (nou).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru stabilirea normelor aplicabile 
dezvoltării, întreținerii și utilizării 
sistemelor electronice pentru schimbul de 
date, menționate la articolul 15 alineatul 
(1).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a stabili:

(a) normele aplicabile dezvoltării, 
întreținerii și utilizării sistemelor 
electronice pentru schimbul de date, 
menționate la articolul 15 alineatul (1);
(b) un program de lucru pentru 
dezvoltarea și utilizarea sistemelor 
electronice menționate la articolul 15 
alineatul (1). Programul de lucru 
respectiv se stabilește până la ...*.
____________
* JO: a se introduce data: șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en
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Justificare

Având în vedere că implementarea programului de lucru (PL) cuprinde elemente de orientare 
politică secundară (de exemplu priorități, ajustarea defalcării bugetului, indicatori de 
performanță), aceasta ar trebui să facă obiectul unor acte delegate (în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE), și nu al unor acte de punere în aplicare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a modifica elementele neesențiale 
menționate la articolul 15 alineatul (2) în 
cazul în care simplificările testate de unul 
sau mai multe state membre au fost 
evaluate drept reușite și benefice pentru 
celelalte state membre.

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentul 3 depus de raportoare la articolul 15 
alineatul (2) al doilea paragraf. Elementele neesențiale menționate la articolul 15 alineatul 
(2) ar trebui modificate în cazul în care simplificările testate de unul sau mai multe state 
membre au fost evaluate și considerate drept reușite și benefice pentru celelalte state 
membre.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, un program de 
lucru privind dezvoltarea și 
implementarea sistemelor electronice 
menționate la articolul 15 alineatul (1). 

Comisia adoptă deciziile menționate la 
articolul 15 alineatul (2) prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 244 alineatul (2).
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Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă  în conformitate cu procedura de 
examinare  menționată la articolul 244 
alineatul (4)) . Comisia adoptă deciziile 
menționate la articolul 15 alineatul (2) prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 244 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Având în vedere că implementarea programului de lucru (PL) cuprinde elemente de orientare 
politică secundară (de exemplu priorități, ajustarea defalcării bugetului, indicatori de 
performanță), aceasta ar trebui să facă obiectul unor acte delegate (în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE), și nu al unor acte de punere în aplicare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reprezentantul vamal trebuie să fie 
stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii  .

(2) Reprezentantul vamal trebuie să fie 
stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii.

Se poate deroga de la această obligație în 
anumite cazuri.  

Or. en

Justificare

Raportoarea susține eliminarea tuturor referirilor la derogările de la obligația ca 
reprezentantul vamal să fie stabilit pe teritoriul vamal al UE. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice operator economic stabilit pe (1) Orice operator economic stabilit pe 
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teritoriul vamal al Uniunii și care 
îndeplinește criteriile enunțate la articolul 
22 poate să depună o cerere pentru a obține 
statutul de operator economic autorizat.

teritoriul vamal al Uniunii care îndeplinește 
criteriile enunțate la articolul 22 poate să 
depună o cerere pentru a obține statutul de 
operator economic autorizat.

În anumite cazuri, se poate deroga de la 
obligația de a fi stabilit pe teritoriul vamal 
al Uniunii.

Or. en

Justificare

Raportoarea susține eliminarea tuturor referirilor la derogările de la obligația ca operatorul 
economic să fie stabilit pe teritoriul vamal al UE. Amendament corelat cu amendamentul 14 
depus de raportoare la articolul 23.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cea de operator economic autorizat 
pentru securitate și siguranță, care conferă 
titularului  dreptul la facilități în materie de 
securitate și siguranță.

(b) cea de operator economic autorizat 
pentru securitate și siguranță, care conferă 
titularului dreptul la facilități în materie de 
securitate și siguranță. Aceasta include 
mai puține controale la punctul de import 
sau de export și poate fi luată în 
considerare și pentru controalele 
ulterioare vămuirii.

Or. en

Justificare

Legătura dintre OEA și controalele vamale reduse nu este exprimată în mod corespunzător în 
propunerea Comisiei. Este esențial ca acest aspect să fie precizat clar în actul de bază. În 
noile orientări ale UE privind OEA se menționează faptul că beneficiul unui OEA constă în 
„mai puține controale la punctul de import sau de export și poate fi luat în considerare și 
pentru controalele ulterioare vămuirii”. N.B.: această parte a textului ar trebui să fie 
considerată posibil de modificat, deoarece se referă la conținutul unui text marcat cu fond gri 
[articolul 23 litera (e)].
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile pentru acordarea statutului de 
operator economic autorizat sunt 
următoarele:

(1) Criteriile pentru acordarea statutului de 
operator economic autorizat sunt 
următoarele:

(a) antecedente satisfăcătoare privind 
respectarea obligațiilor vamale și fiscale;

(a) antecedente satisfăcătoare privind 
respectarea obligațiilor vamale și fiscale;

(b) utilizarea unui sistem satisfăcător de 
gestionare a registrelor comerciale și, dacă 
este cazul, de transport, care permite 
efectuarea adecvată a controalelor vamale;

(b) utilizarea unui sistem satisfăcător de 
gestionare a registrelor comerciale și, dacă 
este cazul, de transport, care permite 
efectuarea adecvată a controalelor vamale;

(c) dovada solvabilității financiare; (c) dovada solvabilității financiare;
(d) în ceea ce privește  autorizația 
menționată la articolul 21 alineatul (2) 
litera (a) , standardele practice de 
competență sau calificările profesionale 
care sunt în legătură directă cu activitatea 
desfășurată;

(d) în ceea ce privește autorizația 
menționată la articolul 21 alineatul (2) 
litera (a), standardele practice de 
competență sau calificările profesionale 
care sunt în legătură directă cu activitatea 
desfășurată;

(e) în ceea ce privește autorizația 
menționată la articolul 21 alineatul (2) 
litera (b)  , standardele de securitate și 
siguranță relevante.

(e) în ceea ce privește autorizația 
menționată la articolul 21 alineatul (2) 
litera (b), standardele de securitate și 
siguranță relevante.

(1a) Antecedentele menționate la 
alineatul (1) litera (a) sunt considerate 
satisfăcătoare în cazul în care, în ultimii 
trei ani, solicitantul, persoana 
responsabilă de întreprinderea solicitantă, 
persoana care exercită controlul asupra 
gestiunii sale sau persoana responsabilă 
de chestiunile vamale din cadrul 
întreprinderii solicitante nu a comis nicio 
încălcare gravă sau încălcări repetate ale 
legislației vamale și ale normelor fiscale 
care reglementează intrarea, ieșirea, 
circulația, depozitarea și utilizarea finală 
a bunurilor.

Or. en
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Justificare

Condițiile principale pentru acordarea statutului de operator economic autorizat (OEA) 
constituie aspecte esențiale. Din acest motiv, raportoarea consideră că este crucial ca ele să 
fie explicitate în actul de bază. Detaliile suplimentare ar putea totuși face obiectul unor acte 
delegate (articolul 23 din CVU-reformare) pentru a menține o anumită flexibilitate și 
simplificare a textului legislativ. Pentru moment, noile alineate propuse de raportoare [a se 
vedea amendamentele 10, 11, 12 și 13 depuse de raportoare la articolul 22 alineatele (1b), 
(1c) și (1d) noi] sunt incluse numai în versiunea preliminară consolidată a dispozițiilor de 
aplicare a Codului Vamal Modernizat (DACVM). 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Sistemul de gestionare menționat la 
alineatul (1) litera (b) este considerat 
satisfăcător în cazul în care solicitantul 
demonstrează un nivel ridicat de control 
al operațiunilor sale și al fluxului de 
bunuri.

Or. en

Justificare

Condițiile principale pentru acordarea statutului de operator economic autorizat (OEA) 
constituie aspecte esențiale. Din acest motiv raportoarea consideră că este crucial ca ele să 
fie explicitate în actul de bază. Detaliile suplimentare ar putea totuși face obiectul unor acte 
delegate (articolul 23 din CVU-reformare) pentru a menține o anumită flexibilitate și 
simplificare a textului legislativ. Pentru moment, noile alineate propuse de raportoare [a se 
vedea amendamentele 10, 11, 12 și 13 depuse de raportoare la articolul 22 alineatele (1b), 
(1c) și (1d) noi] sunt incluse numai în versiunea preliminară consolidată a dispozițiilor de 
aplicare a Codului Vamal Modernizat (DACVM). 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Solvabilitatea menționată la alineatul 
(1) litera (c) este considerată dovedită în 
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cazul în care solicitantul are o situație 
financiară bună care este suficientă 
pentru ca acesta să își îndeplinească 
angajamentele, ținând cont de 
caracteristicile tipului de activitate 
comercială în cauză.

Or. en

Justificare

Condițiile principale pentru acordarea statutului de operator economic autorizat (OEA) 
constituie aspecte esențiale. Din acest motiv raportoarea consideră că este crucial ca ele să 
fie explicitate în actul de bază. Detaliile suplimentare ar putea totuși face obiectul unor acte 
delegate (articolul 23 din CVU-reformare) pentru a menține o anumită flexibilitate și 
simplificare a textului legislativ. Pentru moment, noile alineate propuse de raportoare [a se 
vedea amendamentele 10, 11, 12 și 13 depuse de raportoare la articolul 22 alineatele (1b), 
(1c) și (1d) noi] sunt incluse numai în versiunea preliminară consolidată a dispozițiilor de 
aplicare a Codului Vamal Modernizat (DACVM). 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Standardele de securitate și siguranță 
menționate la alineatul (1) litera (e) sunt 
considerate satisfăcătoare în cazul în care 
solicitantul demonstrează că ia măsuri 
corespunzătoare pentru a garanta 
securitatea și siguranța lanțului de 
aprovizionare internațional, inclusiv în 
domeniul integrității fizice și al securității 
personalului și a partenerilor comerciali.

Or. en

Justificare

Condițiile principale pentru acordarea statutului de operator economic autorizat (OEA) 
constituie aspecte esențiale. Din acest motiv raportoarea consideră că este crucial ca ele să 
fie explicitate în actul de bază. Detaliile suplimentare ar putea totuși face obiectul unor acte 
delegate (articolul 23 din CVU-reformare) pentru a menține o anumită flexibilitate și 
simplificare a textului legislativ. Pentru moment, noile alineate propuse de raportoare [a se 
vedea amendamentele 10, 11, 12 și 13 depuse de raportoare la articolul 22 alineatele (1b), 
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(1c) și (1d) noi] sunt incluse numai în versiunea preliminară consolidată a dispozițiilor de 
aplicare a Codului Vamal Modernizat (DACVM). 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a stabili: 

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
243 pentru a completa: 

(a) normele pentru acordarea statutului de 
operator economic autorizat menționat la 
articolul 21;

(a) normele pentru acordarea statutului de 
operator economic autorizat menționat la 
articolul 21;

(b) cazurile în care se face derogare de la 
obligația unui operator economic autorizat 
de a fi stabilit pe teritoriul vamal al 
Uniunii, în conformitate cu articolul 21 
alineatul (1); 

(b) cazurile în care se procedează la 
reexaminarea statutului de operator 
economic autorizat;

(c) facilitățile menționate la articolul 21 
alineatul (2) litera (b). 

(c) acordarea autorizațiilor pentru 
utilizarea procedurilor simplificate de 
către operatorii economici autorizați;
(d) identificarea autorității vamale 
competente pentru acordarea acestui 
statut și a acestor autorizații;
(e) tipul și limitele facilităților care pot fi 
acordate operatorilor economici autorizați 
în ceea ce privește controalele vamale 
referitoare la securitate și siguranță;
(f) consultarea cu alte autorități vamale și 
furnizarea de informații acestor 
autorități;
(g) condițiile în care statutul de operator 
economic autorizat poate fi suspendat sau 
revocat;
(h) condițiile în care, pentru anumite 
categorii de operatori economici 
autorizați, se pot acorda derogări de la 
cerința de a fi stabilit pe teritoriul vamal 
al Uniunii;
(2) Condițiile suplimentare menționate la 
alineatul (1) țin cont de următoarele 
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norme vizate de prezentul regulament:
(a) facilitățile menționate  la articolul 21 
alineatul (2) litera (b);
(b) normele prevăzute la articolul 39 
alineatul (3);
(c) participarea cu titlu profesional la 
activități reglementate de legislația 
vamală;
(d) existența unor standarde practice de 
competență sau a unor calificări
profesionale legate direct de activitatea 
desfășurată;
(e) operatorul economic titular al unui 
certificat recunoscut la nivel 
internațional, eliberat pe baza 
convențiilor internaționale relevante.

Or. en

Justificare

Actul de bază ar trebui să definească în mod explicit obiectivul, conținutul și domeniul de 
aplicare ale unui act delegat. În acest caz, raportoarea propune din nou (cu câteva adaptări 
necesare) specificarea privind CVM de la articolul 15 al CVM.  N.B.: acest amendament este 
corelat cu amendamentul 9 depus de raportoare la articolul 21 alineatul (2) litera (b) și de 
amendamentul 17 la articolul 39 alineatul (3). 

Raportoarea susține și eliminarea tuturor referirilor la derogările de la obligația ca 
operatorul economic să fie stabilit pe teritoriul vamal al UE. Amendament corelat cu 
amendamentul 8 depus de raportoare la articolul 21 alineatul (1). 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate adopta alte decizii decât 
cele prevăzute la articolul 32 alineatul (8), 
prin care să impună statelor membre să 
adopte, să suspende, să anuleze, să 
modifice sau să revoce decizii precum cele 
menționate la articolul 24, pentru a asigura 
aplicarea uniformă a legislației vamale.

(9) Comisia poate adopta alte decizii decât 
cele prevăzute la articolul 32 alineatul (8), 
prin care să impună unuia sau mai multor 
state membre să adopte, să suspende, să 
anuleze, să modifice sau să revoce decizii 
precum cele menționate la articolul 24, 
pentru a asigura aplicarea uniformă a 
legislației vamale.
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Or. en

Justificare
Actele delegate cuprind acte cu aplicare generală, iar la articolul 24 alineatul (9) și la 
articolul 32 alineatul (8) din versiunea reformată a CVU se face referire la „statele 
membre”, și nu la „unul sau mai multe state membre”. Prin urmare, dacă se decide să se 
mențină procedura actelor de punere în aplicare la articolele 26 și 34, ar fi mai bine ca prin 
amendamentul de mai sus să se clarifice acest aspect. Acest amendament este corelat cu 
procedura menționată la articolul 26.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate adopta decizii prin care 
să impună statelor membre să revoce 
decizii ITO sau IOO pentru a asigura o 
clasificare tarifară uniformă, respectiv 
stabilirea uniformă a originii mărfurilor.

(8) Comisia poate adopta decizii prin care 
să impună unuia sau mai multor state
membre să revoce decizii ITO sau IOO 
pentru a asigura o clasificare tarifară 
uniformă, respectiv stabilirea uniformă a 
originii mărfurilor.

Or. en

Justificare
Actele delegate cuprind acte cu aplicare generală, iar la articolul 24 alineatul (9) și la 
articolul 32 alineatul (8) din versiunea reformată a CVU se face referire doar la „statele 
membre”, și nu la „unul sau mai multe state membre”. Prin urmare, dacă se decide să se 
mențină procedura actelor de punere în aplicare la articolele 26 și 34, ar fi mai bine ca prin 
amendamentul de mai sus să se clarifice acest aspect. Acest amendament este corelat cu 
procedura menționată la articolul 34.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Controalele vamale se efectuează într-
un  cadru comun de gestionare a riscurilor, 
fondat pe schimbul de informații în materie 
de risc și de analiză a riscului între 
administrațiile vamale și care stabilește

(3) Controalele vamale se efectuează într-
un  cadru comun de gestionare a riscurilor, 
fondat pe schimbul de informații în materie 
de risc și de analiză a riscului între 
administrațiile vamale și care stabilește
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criterii și standarde comune  de risc, măsuri 
de control și domenii de control prioritare 
comune.

criterii și standarde comune  de risc, măsuri 
de control și domenii de control prioritare 
comune.

Ca regulă generală, pentru a utiliza la 
maximum beneficiul aferent statutului de 
operator economic autorizat de a fi supus 
unui număr mai mic de controale fizice și 
pe bază de documente privind securitatea 
și siguranța, în conformitate cu articolul 
21 alineatul (2) litera (a), în sistemele 
vamale de gestionare a riscurilor se 
introduce un punctaj de risc mai scăzut.

Or. en

Justificare

Noile orientări ale UE privind operatorii economici autorizați clarifică faptul că beneficiul 
unui OEA constă în „mai puține controale la punctul de import sau de export și poate fi luat 
în considerare și pentru controalele ulterioare vămuirii”. Raportoarea consideră că acest 
principiu fundamental trebuie să fie formulat clar în actul de bază și să fie menționat la 
articolele 21 și 39 din versiunea reformată a CVU, și nu să fie inclus în orientări.  Acest 
amendament este corelat cu amendamentul 9 depus de raportoare la articolul 21 alineatul (2) 
litera (b) și cu amendamentul 14 la articolul 23.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
uniformă a controalelor vamale, inclusiv a 
schimbului de informații în materie de risc 
și de analize de risc, a criteriilor și 
standardelor comune de risc, a măsurilor de 
control și a domeniilor de control 
prioritare.

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru a asigura aplicarea 
uniformă a controalelor vamale, inclusiv a 
schimbului de informații în materie de risc 
și de analize de risc, a criteriilor și 
standardelor comune de risc, a măsurilor de 
control și a domeniilor de control 
prioritare. Măsurile respective nu aduc 
atingere regulii generale menționate la 
articolul 39 alineatul (3).

Or. en
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Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentele depuse de raportoare la articolul 21 
alineatul (2) litera (a) și la articolul 39 alineatul (3). Ca principiu general, pentru a utiliza la 
maximum beneficiul aferent statutului de operator economic autorizat de a fi supus unui 
număr mai mic de controale fizice și pe bază de documente privind securitatea și siguranța, 
în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (a), în sistemele vamale de gestionare a 
riscurilor se introduce un punctaj de risc mai scăzut.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mărfurile în producerea cărora intervin 
mai multe țări sau teritorii sunt considerate 
ca fiind originare din acea țară sau acel 
teritoriu în care au fost supuse ultimei 
transformări substanțiale.

(2) Mărfurile în producerea cărora intervin 
mai multe țări sau teritorii sunt considerate 
ca fiind originare din țara sau teritoriul în 
care au fost supuse ultimei transformări 
substanțiale.

Ultima transformare substanțială a unui 
bun se definește pe baza criteriului 
modificării clasificării tarifare sau, în 
cazul în care acest criteriu nu permite 
exprimarea transformării substanțiale, pe 
baza unui procentaj ad valorem sau a 
unei operațiuni de fabricare ori de 
prelucrare.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să integreze în actul de bază principalele principii de 
reglementare/orientare a activității de elaborare a actelor Comisiei (acte delegate). După 
părerea raportoarei, criteriul pe baza căruia se aplică regulile de origine este un element 
esențial care trebuie explicitat în actul de bază. Propunerea este preluată din Acordul OMC 
privind regulile de origine [articolul 9 alineatul (2) litera (c) punctul (iii) prima liniuță]. 
Amendament corelat cu amendamentul 21 depus de raportoare la articolul 55.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care dovada originii este 
furnizată în conformitate cu legislația 
vamală sau cu alte dispoziții specifice ale 
Uniunii, autoritățile vamale pot, în cazul 
unor îndoieli justificate, să solicite toate 
elementele justificative suplimentare 
necesare pentru a se asigura că indicația de 
origine respectă normele stabilite de 
legislația aplicabilă a Uniunii.

(2) În cazul în care dovada originii este 
furnizată în conformitate cu legislația 
vamală sau cu alte dispoziții specifice ale 
Uniunii, autoritățile vamale pot, în cazul 
unor îndoieli justificate, să solicite toate 
elementele justificative suplimentare 
necesare pentru a se asigura că indicația de 
origine respectă normele stabilite de 
legislația aplicabilă a Uniunii.

Elementele justificative care trebuie 
prezentate în Uniune în momentul 
furnizării unui certificat de origine emis 
într-o țară terță îndeplinesc următoarele 
condiții:
(a) certificatul este întocmit de o 
autoritate sau un organism fiabil abilitat 
în acest scop de către țara emitentă;
(b) certificatul conține toate informațiile 
necesare identificării mărfurilor la care se 
referă;
(c) certificatul atestă fără niciun dubiu că 
mărfurile la care face referire provin 
dintr-o anumită țară.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să integreze în actul de bază principalele principii de 
reglementare/orientare a activității de elaborare a actelor Comisiei (acte delegate). După 
părerea raportoarei, criteriul pe baza căruia se aplică regulile de origine este un element 
esențial care trebuie explicitat în actul de bază. Propunerea este preluată din DACVM.  
Amendament corelat cu amendamentul 21 depus de raportoare la articolul 55.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a stabili: 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a completa: 

Or. en

Justificare

Amendament corelat cu amendamentul 19 depus de raportoare la articolul 53 alineatul (2) și 
cu amendamentul 20 la articolul 54 alineatul (2).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru mărfurile care beneficiază de 
măsuri preferențiale adoptate în mod 
unilateral de către Uniune  privind anumite 
țări sau teritorii sau grupuri de țări sau de 
teritorii din afara teritoriului vamal al 
Uniunii  , altele decât cele menționate la 
alineatul (5), Comisia adoptă măsuri care 
stabilesc normele cu privire la originea 
preferențială. 

(3) Pentru mărfurile care beneficiază de 
măsuri preferențiale adoptate în mod 
unilateral de către Uniune privind anumite 
țări sau teritorii sau grupuri de țări sau de 
teritorii din afara teritoriului vamal al 
Uniunii, altele decât cele menționate la 
alineatul (5), Comisia adoptă măsuri care 
stabilesc normele cu privire la originea 
preferențială. Normele care definesc 
originea preferențială a mărfurilor se 
bazează pe criteriul obținerii integrale sau 
al operațiunii de prelucrare suficientă.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să integreze în actul de bază principalele principii de 
reglementare/orientare a activității de elaborare a actelor Comisiei (acte delegate). După 
părerea raportoarei, criteriul pe baza căruia se aplică originea preferențială a mărfurilor 
este un element esențial care trebuie explicitat în actul de bază. Propunerea este preluată de 
la articolul 72 și articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2454/93. Amendament 
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corelat cu amendamentul 23 depus de raportoare la articolul 57.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a stabili: 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a completa: 

Or. en

Justificare

Amendament corelat cu amendamentul 22 depus de raportoare la articolul 56.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 115 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 115a
Depunerea și persoana responsabilă
Declarația sumară de intrare se depune 
utilizând o tehnică de prelucrare 
electronică a datelor conform sistemului 
de fișiere multiple recomandat de 
Organizația Mondială a Vămilor (WCO) 
(cadrul de standarde SAFE). Sistemul se 
bazează pe principiul conform căruia 
informațiile trebuie colectate de la 
persoana care le deține și are dreptul să le 
comunice.

Or. en

Justificare

Depunerea unei declarații sumare de intrare pentru o marfă este o condiție indispensabilă 
pentru importare sa în UE. Este, așadar, un aspect esențial care trebuie reglementat în actul 
de bază și nu doar printr-un act delegat. Sistemul de fișiere multiple recomandat în cadrul de 
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standarde SAFE al WCO s-a dovedit a fi modul preferat de obținere a unor informații de 
calitate pentru evaluarea riscurilor și este utilizat cu succes în multe părți ale lumii.  Sistemul 
se bazează pe principiul conform căruia informațiile trebuie colectate de la persoana care le 
deține și are dreptul să le comunice. 

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 118 – partea introductivă și litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a stabili:

În cazul în care cadrul de standarde al 
Organizației Mondiale a Vămilor este 
modificat, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 243 pentru a modifica normele 
privind procedura de depunere a unei 
declarații sumare de intrare menționată la 
articolul 115a.

(a) normele privind procedura de depunere 
a unei declarații sumare de intrare;

Or. en

Justificare

Depunerea unei declarații sumare de intrare pentru o marfă este o condiție indispensabilă 
pentru importarea sa în UE. Este, așadar, un aspect esențial care trebuie reglementat în actul 
de bază și nu doar printr-un act delegat.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 118 – partea introductivă (nouă) și litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a stabili:
(a) cazurile, altele decât cele menționate 
la articolul 114 alineatul (2), în care 
obligația de depunere a unei declarații 
sumare de intrare poate face obiectul unei 
derogări sau adaptări, precum și 
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condițiile unei astfel de derogări sau 
adaptări;

Or. en

Justificare

Nu se poate presupune că formularea „normele privind procedura de depunere a unei 
declarații sumare de intrare” de la litera (a) a prezentului articol include posibilitatea de a 
stabili derogări suplimentare de la obligația de depunere a unei declarații sumare de intrare 
(DSI) sau adaptări ale acesteia.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 126 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 126a 
Mărfuri considerate a fi plasate în regim 
de depozitare temporară
(1) Cu excepția cazurilor în care au fost 
admise imediat sub un regim vamal 
pentru care declarația vamală a fost 
acceptată sau în care sunt plasate într-o 
zonă liberă, mărfurile din afara Uniunii 
prezentate în vamă sunt considerate ca 
fiind plasate în regim de depozitare 
temporară în conformitate cu articolul 
203.
(2) Fără a aduce atingere obligației 
definite la articolul 114 alineatul (3) și 
excepțiilor sau derogărilor prevăzute prin 
măsurile adoptate în conformitate cu 
articolul 114 alineatul (2), în cazul în care 
se constată că mărfurile din afara Uniunii 
prezentate în vamă nu fac obiectul unei 
declarații sumare de intrare, deținătorul 
mărfurilor este obligat să depună imediat 
o astfel de declarație.

Or. en

Justificare
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Se propune reintroducerea fostului articol 98 din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 (CVM). 
Articolul respectiv a fost eliminat în versiunea reformată a CVU, deși mărfurile sunt în 
continuare plasate în regim de depozitare temporară prin acțiunea prezentării lor. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Biroul vamal în care este depusă 
declarația vamală îndeplinește formalitățile 
necesare în scopul verificării declarației și
al recuperării sumelor reprezentând taxe la 
import sau la export corespunzătoare unei 
eventuale datorii vamale .

(2) Biroul vamal în care este depusă 
declarația vamală îndeplinește formalitățile 
necesare în scopul verificării declarației, al 
recuperării sumelor reprezentând taxe la 
import sau la export corespunzătoare unei 
eventuale datorii vamale și al acordării 
liberului de vamă pentru mărfuri.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește vămuirea centralizată, raportoarea propune un amendament care revine 
la articolul 106 din CVM, conform căruia biroul vamal de control acordă sau refuză liberul 
de vamă, iar biroul vamal de prezentare realizează doar verificarea referitoare la securitate 
și siguranță. Această modificare va afecta articolul 138 alineatele (2) și (3). Acest 
amendament este corelat cu amendamentul 29 depus de raportoare la articolul 138 alineatul 
(3) din versiunea reformată a CVU. 

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere propriilor 
controale, biroul vamal la care sunt 
prezentate mărfurile procedează la toate 
examinările solicitate în mod justificat de 
biroul la care declarația vamală a fost 
depusă.

(3) Fără a aduce atingere propriilor 
controale de securitate și de siguranță, 
biroul vamal la care sunt prezentate 
mărfurile procedează la toate examinările 
solicitate în mod justificat de biroul la care 
a fost depusă declarația vamală, respectiv 
la acordarea liberului de vamă pentru 
mărfuri, ținând seama de informațiile 
comunicate de către biroul vamal 



PE494.493v04-00 26/38 PR\912824RO.doc

RO

respectiv.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește vămuirea centralizată, raportoarea propune un amendament care revine 
la articolul 106 din CVM, conform căruia biroul vamal de control acordă sau refuză liberul 
de vamă, iar biroul vamal de prezentare realizează doar verificarea referitoare la securitate 
și siguranță. Această modificare va afecta articolul 138 alineatele (2) și (3) din versiunea 
reformată a CVU. Prin urmare, amendamentul este corelat cu amendamentul 28 depus de 
raportoare la articolul 138 alineatul (2).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Birourile vamale implicate fac schimb de 
informații necesare în vederea acordării 
liberului de vamă pentru mărfurile 
respective. Biroul vamal la care sunt 
prezentate mărfurile trebuie să permită 
acordarea liberului de vamă.

eliminat

Or. en

Justificare

În ceea ce privește vămuirea centralizată, raportoarea propune un amendament care revine 
la articolul 106 din CVM, conform căruia biroul vamal de control acordă sau refuză liberul 
de vamă, iar biroul vamal de prezentare realizează doar verificarea referitoare la securitate 
și siguranță. Această modificare va afecta articolul 138 alineatele (2) și (3). Prin urmare, 
acest amendament este corelat cu amendamentul 29 depus de raportoare la articolul 138 
alineatul (3) și cu amendamentul 28 la articolul 138 alineatul (2) din versiunea reformată a 
CVU. 

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 148 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarațiile vamale care respectă (1) Declarațiile vamale care respectă 
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condițiile prevăzute în prezentul capitol 
sunt acceptate imediat de autoritățile 
vamale, cu condiția ca mărfurile la care se 
referă să fi fost prezentate în vamă.

condițiile prevăzute în prezentul capitol 
sunt acceptate imediat de autoritățile 
vamale, cu condiția ca mărfurile la care se 
referă să fi fost prezentate în vamă sau să 
fie notificate în prealabil și apoi puse la 
dispoziție pentru control într-un mod 
satisfăcător pentru autoritățile vamale.

Or. en

Justificare

Acest amendament oferă posibilitatea notificării înainte de sosirea mărfurilor a deciziilor 
vamale privind acordarea liberului de vamă/controlul declarației, cu condiția „să fie puse la 
dispoziție pentru controale vamale” și „într-un mod satisfăcător pentru autoritățile vamale”. 
Ar trebui observat că aceasta era intenția de la baza articolului 112 alineatul (1) din CVM, în 
timp ce propunerea privind versiunea reformată a CVU condiționează integral acceptarea de 
prezentarea mărfurilor, ceea ce înseamnă sosirea mărfurilor și disponibilitatea lor pentru 
control. Acest lucru exclude posibilitatea acordării unei facilități simple și benefice pentru 
comerț.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 181 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se consideră că un operator economic 
autorizat pentru simplificări vamale 
îndeplinește condiția prevăzută la litera (b) 
în măsura în care activitatea aferentă 
regimului special vizat a fost luată în 
considerare atunci când a fost acordată 
autorizația respectivă.

Dacă nu s-au efectuat modificări 
ulterioare ale datelor transmise deja în 
cadrul procedurii de obținere a statutului 
de operator economic autorizat, se 
consideră că un operator economic 
autorizat pentru simplificări vamale 
îndeplinește condiția prevăzută la primul 
paragraf litera (b).

Or. en
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Justificare

Deținerea statutului de operator economic autorizat ar trebui să permită operatorilor 
economici care respectă normele să profite la maximum de procedurile simplificate: odată ce 
criteriile asociate OEA sunt îndeplinite, nu ar trebui reexaminat niciun criteriu pentru 
utilizarea procedurilor simplificate legate de desfășurarea operațiunilor. În versiunea 
reformată a CVU s-a introdus o legătură între criteriile pentru autorizarea utilizării unei 
proceduri speciale și statutul de operator economic autorizat. Acest lucru depreciază statutul 
de OEA și crește costurile, mai ales pentru IMM-uri.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 203 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu excepția cazului în care mărfurile 
non-UE  sunt plasate sub alt regim vamal, 
acestea sunt considerate a fi fost plasate 
sub regimul de depozitare temporară în 
momentul prezentării acestora în vamă în 
următoarele cazuri :

(1) În cazul în care nu există o declarație 
contrară privind un regim vamal, 
următoarele mărfuri non-UE sunt 
considerate a fi declarate pentru regimul 
de depozitare temporară de către 
deținătorul lor în momentul prezentării 
acestora în vamă:

(a)atunci când mărfurile introduse pe 
teritoriul vamal al Uniunii sunt prezentate 
în vamă imediat după sosirea lor în 
conformitate cu articolul 124;

(a) mărfurile introduse pe teritoriul vamal 
al Uniunii fără a intra direct într-o zonă 
liberă;

(b) atunci când mărfurile sunt prezentate 
la biroul vamal de destinație situat pe 
teritoriul vamal al Uniunii, în 
conformitate cu normele care 
reglementează regimul de tranzit;

(b) mărfurile aduse dintr-o zonă liberă și 
introduse într-o altă parte a teritoriului
vamal al Uniunii;

(c) atunci când mărfurile sunt aduse dintr-
o zonă liberă și introduse într-o altă parte 
a teritoriului vamal al Uniunii.

(c) mărfurile pentru care regimul de 
tranzit extern se încheie.

Declarația vamală este considerată a fi 
depusă și acceptată de către autoritățile 
vamale în momentul prezentării 
mărfurilor în vamă.

Or. en

Justificare

Preluând fostul articol 151 alineatul (1) din CVM, acest amendament definește actul 
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declarării și acceptarea sa. Plasarea mărfurilor în cadrul regimului vamal prin acțiunea de 
prezentare, care ar trebui tratată în titlul IV capitolul 2 secțiunea 3 (articolul 126a).   

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 203 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titularul mărfurilor depune o 
declarație de depozitare temporară cel 
târziu în momentul prezentării acestora în 
vamă în conformitate cu alineatul (1).

(2) Declarația sumară de intrare sau 
documentul de tranzit înlocuitor 
constituie declarația pentru regimul de 
depozitare temporară.

Declarația poate fi rectificată sau 
invalidată și verificată de către autoritățile 
vamale.

Articolul 149 se aplică acestor declarații 
după prezentarea mărfurilor.

Or. en

Justificare

Cerința de a depune o declarație suplimentară de depozitare temporară nu se justifică. 
Declarația sumară de intrare (DSI) sau un document de tranzit înlocuitor îndeplinește cerința 
de a depune o declarație de depozitare. Datele suplimentare solicitate în mod rezonabil 
pentru depozitarea sub supraveghere vamală pot și ar trebui să facă parte din notificare, în 
conformitate cu prezentarea mărfurilor. Modificarea declarației este reglementată de 
normele privind declarațiile vamale, întrucât declarația sumară de intrare nu mai are rolul 
unei astfel de declarații.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 233 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cerere, autoritățile vamale pot 
acorda unei persoane autorizația de a 
utiliza simplificări cu privire la plasarea 
mărfurilor sub regimul de export și la 
încheierea acestui regim.

Or. en
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Justificare

Menținerea unor norme uniforme de export pe tot teritoriul UE este esențială pentru buna 
funcționare a comerțului UE. Nu se poate considera că normele privind regimul de export sau 
simplificarea sa sunt reglementate de dispozițiile de la articolele 232 și 234 din propunerea 
Comisiei. 

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 234

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a preciza cazurile în care se aplică 
formalitățile de export în conformitate cu 
articolul 233 alineatul (3).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
pentru a preciza:

(a) normele care reglementează regimul 
de export;
(b) cazurile în care se aplică formalitățile 
de export în conformitate cu articolul 233 
alineatul (3);
(c) normele privind acordarea autorizației 
menționate la articolul 233 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Menținerea unor norme uniforme de export pe tot teritoriul UE este esențială pentru buna 
funcționare a comerțului UE. Nu se poate considera că normele privind regimul de export sau 
simplificarea sa sunt reglementate de dispozițiile de la articolele 232 și 234 din propunerea 
Comisiei. 

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 243 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
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prevăzute de prezentul articol. prevăzute de prezentul articol, având în 
vedere Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în special articolul 
290.

Or. en

Justificare

Trimitere la articolul 290 din TFUE.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 244 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
Codului Vamal. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
Codului Vamal. Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011, 
având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
special articolul 291.

Or. en

Justificare

Trimitere la articolul 291 din TFUE.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În versiunea reformată a Codului Vamal al Uniunii (CVU), Comisia a propus adaptări ale 
unor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 la evoluția legislației vamale și a altor 
acte legislative relevante, pentru a alinia acest regulament la cerințele procedurale care decurg 
din Tratatul de la Lisabona și pentru a amâna aplicarea sa.

Majoritatea dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 450/2008 de stabilire a Codului Vamal 
Comunitar (Codul Vamal Modernizat) (CVM) au fost, așadar, modificate fie în virtutea 
alinierii la Tratatul de la Lisabona, fie datorită nevoii de adaptare la evoluția legislației UE în 
domenii relevante.

Uniunea vamală este un element esențial pentru funcționarea pieței unice, aceasta putând 
funcționa corect doar prin aplicarea uniformă și consecventă a unor norme și sisteme vamale 
comune și moderne.

Pentru a susține un mediu dinamic pentru competitivitate și creștere economică, asigurând 
totodată niveluri uniforme corespunzătoare de control al mărfurilor, raportoarea a depus
amendamente care promovează norme vamale moderne și simple, bazate pe sisteme de vârf și 
permițând armonizarea controalelor astfel încât operatorul economic (OE) să aibă obligația de 
a furniza informații o singură dată.

Raportoarea a respectat Acordul interinstituțional (AII) privind tehnicile de reformare a 
actelor juridice, depunând amendamente doar cu privire la conținutul textului marcat cu fond 
gri. Pe de altă parte, în momentul depunerii amendamentelor la proiectul său de raport, dna Le 
Grip își rezervă dreptul de a depune noi amendamente cu privire la dispozițiile nemodificate 
din propunerea Comisiei (textul necolorat), în caz de acord cu grupurile politice. În acest caz, 
intenția de a depune amendamentele respective va fi notificată imediat Comisiei și 
Consiliului, așa cum prevede AII menționat mai sus.

Utilizarea sistemelor electronice de către toate statele membre

În versiunea reformată a CVU, Comisia a propus derogări pentru unul sau mai multe state 
membre de la utilizarea necondiționată și obligatorie a schimbului electronic de date dintre 
administrațiile vamale și operatorii economici introdus în CVM. O astfel de politică ar duce la 
o abordare „cu două viteze” a procedurilor vamale din UE, cu riscul extinderii decalajului 
dintre statele membre care decid să facă investiții și cele care decid contrariul. Pentru OE, 
acest lucru ar impune duplicarea procedurilor în vigoare, fie pe hârtie, fie prin mijloace 
electronice, generând costuri suplimentare considerabile pentru întreprinderile din Europa. 
Prin urmare, raportoarea consideră că este esențial ca CVU să fie implementat și aplicat în 
mod uniform în toate cele 27 de state membre pentru a conserva spiritul fundamental al 
sistemului paneuropean de vamă electronică descris în CVM. În mod excepțional, pot fi 
permise derogări pentru o perioadă limitată, iar criteriile de acordare a derogărilor ar trebui 
precizate în cadrul unor acte delegate.
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Punerea în valoare a statutului de OEA în versiunea reformată a CVU

Raportoarea consideră că deținerea statutului de operator economic autorizat (OEA) ar trebui 
să permită operatorilor economici care respectă normele și sunt demni de încredere să poată 
profita la maximum de utilizarea generalizată a procedurilor simplificate. Odată ce sunt 
îndeplinite criteriile asociate OEA, nu ar trebui reexaminat niciun criteriu pentru utilizarea 
procedurilor simplificate legate de desfășurarea operațiunilor. 
Legătura dintre statutul de OEA și controalele vamale reduse ar trebui, de asemenea, pusă în 
valoare mai bine în versiunea reformată a CVU. În prezent, acest aspect este tratat în 
orientările UE privind OEA. Condițiile principale pentru acordarea statutului de OEA sunt 
aspecte esențiale care trebuie abordate în cadrul unor acte delegate. 

Testarea unor simplificări suplimentare utilizând tehnici de prelucrare electronică a 
datelor

Testarea unor simplificări suplimentare ale aplicării legislației vamale prin utilizarea unor 
tehnici de prelucrare electronică a datelor nu poate fi decât benefică pentru dezvoltarea unui 
mediu dinamic pentru competitivitate și creștere economică. Cu toate acestea, domeniul de 
aplicare și durata acestei testări ar trebui precizate chiar în regulament. După expirarea 
termenului de testare, simplificările ar trebui evaluate și, dacă se constată că sunt reușite și 
benefice pentru statele membre, pot fi integrate în textul legislativ prin intermediul unor acte 
delegate. 

Normele privind atribuirea originii și a originii preferențiale a mărfurilor

Amendamentele în această privință urmăresc să integreze în actul de bază principalele 
principii de reglementare/orientare a activității de elaborare a actelor Comisiei (acte delegate). 
După părerea raportoarei, criteriul pe baza căruia se aplică regulile de origine și criteriul pe 
baza căruia se aplică originea preferențială a mărfurilor sunt elemente esențiale care trebuie 
explicitate în actul de bază. Propunerile sunt preluate din Acordul OMC privind regulile de 
origine și de la articolul 72 și articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2454/93.

Vămuirea centralizată conform CVM

În ceea ce privește vămuirea centralizată, raportoarea propune un amendament care revine la 
articolul 106 din CVM, conform căruia biroul vamal de control acordă sau refuză liberul de 
vamă, iar biroul vamal de prezentare realizează doar verificarea referitoare la securitate și 
siguranță. Această modificare afectează articolul 138 alineatele (2) și (3) din versiunea 
reformată a CVU.

Nu este necesară o declarație separată de depozitare temporară

După părerea raportoarei, cerința de a depune o declarație suplimentară de depozitare 
temporară nu se justifică. Declarația sumară de intrare sau un document de tranzit înlocuitor 
îndeplinește deja cerința de a depune o declarație de depozitare. Datele suplimentare solicitate 
în mod rezonabil pentru depozitarea sub supraveghere vamală pot face parte din notificarea 
privind prezentarea mărfurilor. În versiunea reformată a CVU se prevede obligația depunerii 
unei declarații suplimentare separate de depozitare temporară. Acest lucru va avea efecte 
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semnificative asupra schimburilor comerciale, deoarece operatorul economic nu numai că este 
de obicei atât transportatorul, cât și deținătorul mărfurilor, dar va și depune invariabil o 
declarație vamală pentru acordarea liberului de vamă în cadrul unei alte proceduri la câteva 
ore de la prezentarea mărfurilor, cu siguranță în termen de o zi lucrătoare. Propunerile actuale 
ar impune operatorilor să prezinte de fapt aceleași informații de două ori.

Normele privind depunerea și persoana responsabilă 

Depunerea unei declarații sumare de intrare pentru o marfă este o condiție indispensabilă 
pentru importarea sa în UE. Este, așadar, un aspect esențial care trebuie reglementat în actul 
de bază și nu doar printr-un act delegat. Sistemul de fișiere multiple recomandat de cadrul de 
standarde SAFE al WCO s-a dovedit a fi modul preferat de obținere a unor informații de 
calitate pentru evaluarea riscurilor și este utilizat cu succes în multe părți ale lumii.  Sistemul 
se bazează pe principiul conform căruia informațiile trebuie colectate de la persoana care le 
deține și are dreptul să le comunice.

Notificarea înainte de sosirea mărfurilor

Amendamentul raportoarei oferă posibilitatea notificării înainte de sosirea mărfurilor a 
deciziilor vamale privind acordarea liberului de vamă/controlul declarației, cu condiția „să fie 
puse la dispoziție pentru controale vamale” și „într-un mod satisfăcător pentru autoritățile 
vamale”. Ar trebui observat că aceasta era intenția de la baza articolului 112 alineatul (1) din 
CVM, în timp ce propunerea privind versiunea reformată a CVU condiționează integral 
acceptarea de prezentarea mărfurilor, ceea ce înseamnă sosirea mărfurilor și disponibilitatea 
lor pentru control. Acest lucru exclude posibilitatea acordării unei facilități simple și benefice 
pentru comerț.
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ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

Ref.: D(2012)36293

Dlui Malcolm Harbour, 
Președintele Comisiei pentru piața internă
și protecția consumatorilor
ASP 13E130
Bruxelles

Ref: Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
stabilire a Codului Vamal al Uniunii (reformare)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice, pe care am onoarea să o prezidez, a examinat propunerea 
menționată mai sus în conformitate cu articolul 87 privind reformarea introdus în 
Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele: 

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu 
implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează 
comisia competentă cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 156 și 157, în cadrul comisiei 
competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la 
acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, în cazul în care, în conformitate cu punctul 8 din Acordul interinstituțional, 
comisia competentă intenționează să depună amendamente referitoare la părțile codificate 
ale propunerii, aceasta notifică imediat intenția sa Consiliului și Comisiei, iar aceasta din 
urmă informează comisia, înainte de votul în temeiul articolului 54, cu privire la poziția sa 
privind aceste amendamente și dacă intenționează sau nu să retragă propunerea de 
reformare.”

Ca urmare a avizului Serviciului Juridic, ai cărei reprezentanți au participat la reuniunile 
grupului de lucru consultativ care a examinat propunerea de reformare, și în concordanță cu 
recomandările autorului avizului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în 
cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în 
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propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente 
cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, 
fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după ce a discutat chestiunea la reuniunea sa din 10 iulie 2012, Comisia pentru 
afaceri juridice, cu 23 de voturi pentru și nicio abținere1, recomandă comisiei dumneavoastră, 
în calitatea sa de comisie competentă în fond, să examineze propunerea menționată mai sus în 
conformitate cu articolul 87.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner LEHNE

Anexă: avizul grupului de lucru consultativ.

                                               
1 Membri prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner (vicepreședintă), Françoise Castex 
(vicepreședintă), Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Antonio López-
Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar 
Roth-Behrendt, Eva Lichtenberger.
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR 
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 22 august 2012

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
Codului Vamal al Uniunii (reformare)
COM(2012)0064 din 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului și al Comisiei s-a întrunit la 29 martie, 3 aprilie și la 24 mai 2012, în 
vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării1 propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
reformare a Regulamentului (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat), 
grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat următoarele:

1. pentru a fi redactată în deplină conformitate cu cerințele relevante prevăzute de Acordul 
interinstituțional, expunerea de motive ar fi trebuit să specifice dispozițiile din documentul 
anterior care rămân neschimbate în cadrul propunerii, după cum se prevede la punctul 6 litera 
(a) punctul (iii) din respectivul acord;

2. la articolul 6 alineatul (2) litera (b), cuvântul inițial „posibilitatea” ar fi trebuit marcat cu un 
semn indicând o „eliminare de fond”, care constă în tăierea cu o linie dublă și utilizarea 
fondului gri;

3. următoarele părți din textul reformat, după ce au fost tăiate cu o linie dublă, ar fi trebuit, de 
asemenea, marcate cu un fond gri, utilizat în general pentru identificarea modificărilor de 
                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii 
și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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fond:
- la prima referire din preambul, numărul articolului „26”;
- la articolul 11 alineatul (2), cuvintele de la sfârșit „care garantează un nivel adecvat de 
protecție a datelor”;
- imediat după textul articolului 15, formulările actuale integrale ale articolului 10 alineatul 
(1) literele (b), (c) și (d) și ale articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.450/2008;
- la articolul 23 litera (b), cuvântul „reexaminarea”;
- la articolul 128, numerele articolelor „96” și „98”;
- la articolul 174 alineatul (4), numărul articolului „131”;
- la articolul 222 alineatul (3), cuvintele „fixează un termen în care”;

4. la articolul 168 alineatul (1) litera (b), indicația (a) ar trebui înlocuită cu (i), (i) ar trebui 
înlocuit cu (ii), (ii) ar trebui înlocuit cu (iii), iar (iii) ar trebui înlocuit cu (iv).

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost 
identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, 
propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale 
acestora.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director general


