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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea: 

Consideră că, pentru a favoriza procesul de integrare al UE, a garanta competitivitatea dintre 
operatorii vamali și importatorii străini, a combate tranzitul ilegal al mărfurilor contrafăcute și 
a proteja consumatorii europeni, este fundamental să se revizuiască CVU pentru a armoniza, a 
simplifica și a uniformiza procedurile vamale în toate statele membre, cu scopul de a garanta 
libera circulație a mărfurilor.

Evidențiază o serie de preocupări, pe care comisia le-a exprimat deja în avizul său referitor la 
modernizarea vămilor, adoptat în octombrie 2011, și care nu au fost luate în considerare în 
CVU prezentat de Comisie.

Consideră, așadar, că propunerea Comisiei nu se îndreaptă în direcția bună: aceasta nu 
garantează o mai mare raționalizare și armonizare a normelor vamale ci, dimpotrivă, pare să
elimine unele dintre simplificările stabilite deja prin Codul vamal modernizat (CVM), 
propunând o serie de derogări posibile de la principii și practici – ca, de exemplu, în cazul 
sistemelor de schimb de date – care contravin obiectivului de a asigura un cadru vamal 
uniform.

Regretă decizia de amânare a datei de aplicare a noului CVU la 31 decembrie 2020, prin care 
se extind în continuare termenele de punere în funcțiune pe teren a noilor sisteme informatice 
vamale în statele membre.

Sugerează, în vederea instituirii unei vămi unice europene, să se creeze, cu titlu experimental, 
un grup operativ european de intervenție rapidă care să sprijine activitatea vămilor la 
frontierele externe ale Uniunii, precum și o bază de date publică privind mărfurile periculoase 
interceptate la vamă. Solicită, așadar, Consiliului să sprijine crearea unor noi sisteme capabile 
să determine originea produselor și să garanteze trasabilitatea lor.

Invită Comisia să păstreze articolul 53 din textul Codului vamal comunitar (CVC), astfel încât 
originea mărfurilor să poată fi identificată în continuare după locul în care mărfurile au fost 
supuse ultima dată unei prelucrări substanțiale justificate economic; în același timp, subliniază 
că este necesar ca UE să recunoască în viitor și certificatele de export privind originea 
nepreferențială emise de autoritățile competente din țările terțe; subliniază că modificarea 
situației actuale ar pune în sarcina întreprinderilor noi proceduri administrative și ar submina 
eforturile de armonizare depuse în prezent la nivelul OMC.

Consideră necesară introducerea la momentul oportun a unor măsuri de modernizare precum 
simplificarea legislației vamale și informatizarea interoperabilă a tuturor vămilor din Uniune, 
precum și consolidarea coordonării la nivel european a activității de prevenire și de represiune 
a poliției fiscale; își exprimă, de asemenea, dorința ca în CVU să se sublinieze importanța 
eliminării declarațiilor vamale pentru a se facilita schimburile comerciale.

Constată că, în cadrul unei Uniuni Europene funcționale de 27+1 state membre, este necesar 
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să se definească un set comun de controale fizice obligatorii ale mărfurilor, aplicabile în 
cadrul tuturor punctelor de intrare (porturi, aeroporturi, drumuri) în Uniune. 

Întrucât diferențele existente la nivelul statelor membre produc denaturări ale relațiilor 
comerciale, solicită armonizarea completă cu privire la perceperea TVA la import, programul 
de funcționare a vămilor, primele, dar și sancțiunile pentru nerespectarea CVU.

Subliniază necesitatea asigurării coerenței în gestionarea frontierelor externe ale Uniunii 
Europene; reiterează apelul adresat Comisiei și statelor membre pentru o mai bună armonizare 
a sistemelor de control vamal, pe de o parte, și a sancțiunilor, pe de altă parte; solicită să fie 
introduse platforme operaționale comune pentru statele membre și Comisie și insistă ca 
vameșilor și operatorilor economici să li se asigure o formare adecvată pentru a garanta 
aplicarea uniformă a normelor Uniunii.

Reamintește importanța asigurării unui tratament egal al operatorilor economici autorizați 
(OEA) pe întreg teritoriul vamal al UE în ceea ce privește uniformitatea controalelor și 
recunoașterea reciprocă. Își exprimă, de asemenea, preocuparea privind utilizarea actelor 
delegate pentru a reglementa funcțiile OEA.

Solicită Comisiei să includă în noul Cod vamal cerințe mai stricte privind asigurarea de 
servicii de reprezentare în vamă a Uniunii Europene, contribuind astfel la creșterea gradului 
de profesionalism și de responsabilitate a acestor intermediari și stabilind norme clare care să 
reglementeze relațiile dintre comisionarii în vamă și întreprinderile de expediție, astfel încât 
rolul comisionarilor să fie transformat în agenți de consolidare pentru importatorii mici și 
mijlocii care nu au capacitatea necesară pentru a pune în aplicare programe de conformitate 
vamală similare cu cele ale operatorilor economici autorizați europeni.

Salută intrarea în vigoare a Acordului de cooperare privind recunoașterea reciprocă a 
operatorilor economici autorizați dintre Uniunea Europeană și Japonia; îndeamnă Comisia să 
negocieze, cu respectarea deplină a rolului Parlamentului, astfel de acorduri și cu alți parteneri 
importanți și să includă acest element și în negocierile privind acordurile comerciale 
bilaterale; subliniază utilitatea consolidării cooperării vamale cu Rusia și cu țările din 
Parteneriatul estic și mediteraneean. 

Îndeamnă Comisia să elaboreze planuri de cooperare și de coordonare multilaterală în cadrul 
Organizației Mondiale a Vămilor (OMV) prin care să se definească norme și reguli comune 
pentru procedurile vamale.

Consideră că un acord de facilitare a comerțului în cadrul Rundei de la Doha ar fi avantajos 
pentru țările membre ale OMC, consolidând în principal securitatea juridică și reducând 
costurile comerciale; încurajează, prin urmare, Comisia să insiste asupra încheierii unui astfel 
de acord în cadrul conferinței ministeriale din luna decembrie.

Subliniază că este important să se garanteze că controalele vamale efectuate de țările terțe nu 
sunt utilizate, în anumite împrejurări, ca instrumente pentru a crea, de facto, noi bariere 
netarifare pentru mărfurile care provin din UE.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei trebuie să i se 
confere competențe de executare cu privire 
la: adoptarea, în termen de șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, a unui program de lucru 
privind dezvoltarea și implementarea 
sistemelor electronice; deciziile prin care 
unul sau mai multe dintre statele membre 
sunt autorizate să utilizeze pentru schimbul 
și stocarea datelor alte mijloace decât 
tehnicile de prelucrare electronică a 
datelor; deciziile prin care statele membre 
sunt autorizate să testeze simplificări ale 
aplicării legislației vamale utilizând tehnici 
de prelucrare electronică a datelor; 
deciziile prin care li se impune statelor 
membre să adopte, să suspende, să anuleze, 
să modifice sau să revoce decizii; criteriile 
și standardele comune de risc, măsurile de 
control și domeniile de control prioritare 
comune; gestionarea contingentelor și 
plafoanelor tarifare și gestionarea 
supravegherii punerii în liberă circulație 
sau a exportului de mărfuri; stabilirea 
clasificării tarifare a mărfurilor; derogările 
temporare de la normele privind originea 
preferențială a mărfurilor care beneficiază 
de măsuri preferențiale adoptate în mod 
unilateral de Uniune; stabilirea originii
mărfurilor; interdicțiile temporare privind 
utilizarea garanțiilor globale; asistența 
reciprocă pe care și-o acordă autoritățile 
vamale în cazul în care ia naștere o datorie 
vamală; deciziile privind rambursarea sau 

(4) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei trebuie să i se 
confere competențe de executare cu privire 
la: adoptarea, în termen de șase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, a unui program de lucru 
privind dezvoltarea și implementarea 
sistemelor electronice; deciziile prin care 
unul sau mai multe dintre statele membre 
sunt autorizate să utilizeze pentru schimbul 
și stocarea datelor alte mijloace decât 
tehnicile de prelucrare electronică a 
datelor; deciziile prin care statele membre 
sunt autorizate să testeze simplificări ale 
aplicării legislației vamale utilizând tehnici 
de prelucrare electronică a datelor; 
deciziile prin care li se impune statelor 
membre să adopte, să suspende, să anuleze, 
să modifice sau să revoce decizii; criteriile 
și standardele comune de risc, măsurile de 
control și domeniile de control prioritare 
comune; gestionarea contingentelor și 
plafoanelor tarifare și gestionarea 
supravegherii punerii în liberă circulație 
sau a exportului de mărfuri; stabilirea 
clasificării tarifare a mărfurilor și crearea 
unor sisteme unificate de percepere a 
taxelor vamale în toate statele membre; 
derogările temporare de la normele privind 
originea preferențială a mărfurilor care 
beneficiază de măsuri preferențiale 
adoptate în mod unilateral de Uniune; 
stabilirea originii și a trasabilității
mărfurilor provenite din țări terțe; 
interdicțiile temporare privind utilizarea 
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remiterea unor sume reprezentând taxe la 
import sau la export; programul oficial de 
lucru al birourilor vamale; stabilirea 
subpoziției tarifare a mărfii supuse celei 
mai ridicate taxe la import sau la export în 
cazul transporturilor compuse din mărfuri 
care fac obiectul unor subpoziții tarifare
diferite; Competențele respective trebuie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

garanțiilor globale; asistența reciprocă pe 
care și-o acordă autoritățile vamale în cazul 
în care ia naștere o datorie vamală; 
deciziile privind rambursarea sau remiterea 
unor sume reprezentând taxe la import sau 
la export; programul oficial de lucru al 
birourilor vamale; stabilirea subpoziției 
tarifare a mărfii supuse celei mai ridicate 
taxe la import sau la export în cazul 
transporturilor compuse din mărfuri care 
fac obiectul unor subpoziții tarifare 
diferite; Competențele respective trebuie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

Justificare

Pentru protecția consumatorilor și industria Uniunii, este esențial să se ofere Comisiei 
posibilitatea de a adopta măsuri pentru trasabilitatea originii produselor care pătrund prin 
vămile europene din țări terțe, ca măsuri de prevenire și de luptă împotriva contrafacerii. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Modernizarea suplimentară a 
legislației vamale a Uniunii ar trebui să 
țină seama în mod corespunzător de 
opiniile operatorilor economici pentru a 
asigura o simplificare administrativă 
eficientă.

Justificare

Consultarea operatorilor economici cu privire la orice reformă viitoare a Codului vamal al 
Uniunii este unul dintre elementele esențiale care duc la o simplificare eficientă a 
procedurilor vamale. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În interesul facilitării activităților 
comerciale, trebuie ca orice persoană să 
poată numi în continuare un reprezentant în 
relația cu autoritățile vamale. Cu toate 
acestea, trebuie eliminată posibilitatea ca 
dreptul la reprezentare să fie restrâns în 
temeiul unui act cu putere de lege adoptat 
de unul dintre statele membre. Mai mult, 
un reprezentant vamal care îndeplinește 
criteriile pentru acordarea statutului de 
operator economic autorizat trebuie să aibă 
dreptul de a-și presta serviciile și într-un alt 
stat membru decât cel în care este stabilit.

(18) În interesul facilitării autorizării 
tranzacțiilor comerciale, ar trebui ca orice 
persoană să poată numi în continuare un 
reprezentant în relația cu autoritățile 
vamale. Cu toate acestea, ar trebui
eliminată posibilitatea ca dreptul la 
reprezentare să fie restrâns în temeiul unui 
act cu putere de lege adoptat de unul dintre 
statele membre. Prin urmare, ar trebui 
prevăzută armonizarea normelor Uniunii 
pentru reprezentanții vamali care 
operează pe piața unică. Mai mult, un 
reprezentant vamal care îndeplinește 
criteriile pentru acordarea statutului de 
operator economic autorizat ar trebui să 
aibă dreptul de a-și presta serviciile și într-
un alt stat membru decât cel în care este 
stabilit, dacă îndeplinește criterii specifice 
armonizate la nivelul Uniunii și poate, 
prin urmare, să utilizeze sisteme unificate 
de percepere a taxelor vamale.

Justificare

Dacă operatorii economici autorizați și reprezentanții vamali sunt autorizați să presteze 
servicii în toate statele membre, ar trebui să fie garantate sisteme unificate de percepere a 
taxelor în diversele vămi, pentru a simplifica și a accelera serviciile vamale ale Uniunii.

Aceste norme ar trebui prevăzute la nivelul UE, pentru a asigura uniformitatea normelor 
pentru reprezentanții vamali din UE27 și pentru a evita orice eventuale distorsionări pe 
termen lung. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
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Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Operatorii economici care respectă 
normele și sunt demni de încredere ar 
trebui să beneficieze de acordurile
internaționale care prevăd recunoașterea 
reciprocă a statutului de „operatori 
economici autorizați”. 

Justificare

Încheierea acordurilor de cooperare privind recunoașterea reciprocă a operatorilor 
economici autorizați (AEO) ar trebui să fie una dintre prioritățile negocierilor comerciale în 
curs, în special ale acordurilor comerciale aprofundate și cuprinzătoare dintre UE și țările 
terțe.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a garanta că persoanele vizate 
de formalitățile și controalele vamale 
beneficiază de tratament egal și 
consecvent, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat 
pentru stabilirea condițiilor referitoare la 
reprezentarea în vamă și la deciziile luate 
de către autoritățile vamale, inclusiv la 
deciziile privind operatorii economici 
autorizați și informațiile obligatorii și la 
cele privind controalele și formalitățile 
aplicabile bagajelor de mână și bagajelor 
de cală.

(25) Pentru a garanta că persoanele vizate 
de formalitățile și controalele vamale 
beneficiază de tratament egal și 
consecvent, deciziile privind stabilirea 
condițiilor referitoare la reprezentarea în 
vamă și la deciziile luate de către 
autoritățile vamale, inclusiv la deciziile 
privind operatorii economici autorizați și 
informațiile obligatorii și la cele privind 
controalele și formalitățile aplicabile 
bagajelor de mână și bagajelor de cală ar 
trebui adoptate prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, în conformitate cu 
articolul 291 din tratat.

Justificare

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
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correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazuri excepționale justificate 
corespunzător, Comisia poate adopta 
decizii pentru a autoriza unul sau mai 
multe dintre statele membre să utilizeze, 
prin derogare temporară de la alineatul 
(1), alte mijloace de schimb și stocare de 
date decât tehnicile de prelucrare 
electronică a datelor.

Justificare

Regula generală ar trebui să fie uniformitatea normelor care susțin Codul vamal al Uniunii. 
Orice derogare de la aceasta ar trebui să fie excepțională, justificată în mod corespunzător și 
temporară pentru a evita distorsionările permanente ale pieței unice.

Amendamentul 7

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.

eliminat

Justificare

Pentru activitățile comerciale și pentru procesul de armonizare este esențial ca CVU să fie 
implementat și aplicat în același fel în toate cele 27 de state membre, fără nicio derogare.



PE492.800v04-00 10/16 AD\915444RO.doc

RO

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot stabili, în 
conformitate cu legislația Uniunii, 
condițiile în care un reprezentant vamal 
poate furniza servicii în statul membru în 
care este stabilit. Cu toate acestea, fără a 
aduce atingere aplicării unor criterii mai 
puțin stricte de către statul membru în 
cauză, un reprezentant vamal care 
îndeplinește criteriile stabilite la articolul 
22 literele (a)-(d) are dreptul să presteze 
astfel de servicii într-un alt stat membru 
decât cel în care este stabilit.

(3) Statele membre pot stabili, în 
conformitate cu legislația Uniunii, 
condițiile în care un reprezentant vamal 
poate furniza servicii în statul membru în 
care este stabilit. Reprezentantul vamal 
trebuie să fie stabilit pe teritoriul vamal al 
Uniunii Europene. Pentru a presta 
servicii vamale într-un alt stat membru 
decât cel în care este stabilit, 
reprezentantul vamal trebuie să aibă o 
autorizație acordată de autoritatea vamală 
națională competentă pe baza unor 
criterii comune aplicabile pe tot teritoriul 
Uniunii Europene și valabile în toate 
statele membre.

Justificare

The customs representative should not be confused with the AEO. These two figures need to 
be kept separated, since they have different nature and aims (the AEO is a status, the customs 
representative a working activity, that in certain EU Member States is regulated as a 
profession). Accordingly, the possibility for a customs representative to provide customs 
services in a Member State other than the one where he is established, should be based on 
separate criteria, different from those referred to the AEO, highlighting specific requirements 
in terms of reliability, competence and experience. The necessity to introduce common 
criteria at EU level for the provision of customs representation services in member States 
other than the one where the customs representative is established, aims to avoid that 
Member States will create excessive obstacles or different degrees of difficulty in obtaining 
the above authorisation. This solution, among other things, reflects the point n. 34. of the 
Report of the European Parliament of 25 November 2011 on modernisation of customs 
(2011/2083(INI)), that “Calls on the Commission to include in the MCC more rigorous 
requirements for the provision of the EU’s customs representation services, helping to 
increase the level of professionalism and ownership on the part of these intermediaries and 
laying down clear rules to guide relations between customs agents and forwarding 
undertakings, so as to change the role of the agents to that of consolidators for small and 
medium-sized importers that do not have the capacity to implement customs compliance 
programmes similar to those of European AEOs”.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 20

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 
de punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 244 alineatul (4) pentru a stabili:

(a) cazurile în care se face derogare de la 
obligația prevăzută la articolul 18 alineatul 
(2) primul paragraf;

(a) cazurile în care se face derogare de la 
obligația prevăzută la articolul 18 alineatul 
(2) primul paragraf;

(b) normele privind conferirea și 
dovedirea dreptului menționat la articolul 
18 alineatul (3);

(b) criteriile menționate la articolul 18 
alineatul (3);

(c) cazurile în care autoritățile vamale nu 
solicită dovada menționată la articolul 19 
alineatul (2) primul paragraf.

(c) cazurile în care autoritățile vamale nu 
solicită dovada menționată la articolul 19 
alineatul (2) primul paragraf.

Justificare

All the above activities (customs representation, decisions taken by the customs authorities, 
AEO, binding information, controls and formalities to be carried out on cabin baggage and 
hold baggage) have an impact, direct or indirect, on the financial interests of the European 
Union and Member States. In the case of customs representation, it is self-evident that 
customs representatives, having the responsibility to calculate in the customs declaration the 
correct amount of duties and of other levies to be paid to Customs, can potentially cause with 
their activity a prejudice to the budget of the EU Member States. It is essential therefore to 
involve the EU Member States, represented in the various comitology committees, in any 
decision concerning the conditions relating to customs representation. To assure an effective 
participation of Member States to the process of adoption of the implementing acts, is 
opportune to adopt the examination procedure referred to in Article 244(4).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Delegarea de competențe eliminat
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 243 
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pentru a stabili:
(a) normele privind procedura pentru 
luarea deciziilor menționate la articolul 
24;
(b) cazurile în care solicitantului nu i se 
acordă posibilitatea să-și exprime punctul 
de vedere în conformitate cu articolul 24 
alineatul (4) primul paragraf;
(c) normele pentru monitorizarea, 
reevaluarea și suspendarea deciziilor, în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (8).

Justificare

Acestea sunt aspecte esențiale ale Codului vamal al Uniunii, care ar trebui definite în actul 
de bază și nu ar trebui să facă obiectul actelor delegate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un document dovedind originea poate 
fi eliberat în Uniune în cazul în care este 
necesar în schimburile comerciale.

(3) Un document dovedind originea poate 
fi eliberat în Uniune, cu condiția să fie 
furnizate probe documentare privind 
originea mărfurilor. 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta măsuri pentru a 
stabili originea mărfurilor.

Comisia poate adopta măsuri pentru a 
stabili originea și trasabilitatea mărfurilor. 

Justificare

Pentru protecția consumatorilor și industria Uniunii, este esențial să se ofere Comisiei 
posibilitatea de a adopta măsuri pentru trasabilitatea originii produselor care pătrund prin 
vămile europene din țări terțe, ca măsuri de prevenire și de luptă împotriva contrafacerii. 
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care garanția nu a fost 
eliberată, aceasta poate fi, de asemenea, 
utilizată, în limitele valorii garantate, 
pentru a se recupera valorile taxelor la 
import sau la export și alte taxe de plătit ca 
urmare a controalelor efectuate ulterior 
acordării liberului de vamă pentru 
mărfurile respective  .

În cazul în care o garanție unică nu a fost 
eliberată, aceasta poate fi, de asemenea, 
utilizată, în limitele valorii garantate, 
pentru a se recupera valorile taxelor la 
import sau la export și alte taxe de plătit ca 
urmare a controalelor efectuate ulterior 
acordării liberului de vamă pentru 
mărfurile respective.

Justificare

This provision could be interpreted by certain Customs administrations in the sense that the 
release of a comprehensive guarantee (i.e. a guarantee covering more customs operations), 
can be blocked for an undetermined period, each time a post-release control can potentially 
be carried out on cleared goods. The main characteristic of the comprehensive guarantees is 
that these are renewed automatically by insurance companies, on their date of expiry, for a 
further period of one or more years, unless a notice of cancellation is expressly given by the 
operator. According to the above paragraph, customs administrations could oppose to the 
release of the guarantee, obliging operators to left them indefinitely open, up to completion of 
post-release controls. In this case, the additional costs due to the extension of the length of the 
guarantee would be on the operator’s charge, so compromising their competitiveness.
Moreover, this solution can be a deterrent the use of the scheme of the comprehensive 
guarantee, which is commonly recognized as an important trade facilitation tool, inducing 
operators to use exclusively single guarantees.

Amendamentul 14

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.

Fără a aduce atingere condițiilor speciale 
suplimentare care reglementează regimul 
în cauză, se consideră că un operator 
economic autorizat pentru simplificări 
vamale îndeplinește condiția prevăzută la 
litera (b) de la prezentul alineat.
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Justificare

Ar trebui să se considere că OEA, prin definiție, îndeplinesc întotdeauna criteriile legate de 
conformitate. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 196 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile vamale pot, în baza unei 
cereri, să acorde unei persoane autorizația 
de a utiliza simplificări cu privire la 
plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit 
UE și la încheierea acestui regim.

(4) Autoritățile vamale pot, în baza unei 
cereri, să acorde unei persoane autorizația 
de a utiliza simplificări cu privire la 
plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit 
UE și la încheierea acestui regim, inclusiv 
utilizarea unui manifest transmis prin 
sistemele de schimb de date ca declarație 
de tranzit de către orice companie aeriană 
sau maritimă care operează un număr 
considerabil de zboruri sau călătorii între 
statele membre.

Justificare

Utilizarea manifestelor electronice îndeplinește pe deplin cerințele atât pentru declarația 
electronică, cât și pentru prezentarea mărfurilor; aceasta este în concordanță deplină cu 
conceptul de declarație prin înscrierea în evidențe, care constituie unul dintre pilonii CVM. 
Forțarea acestor mișcări în NCTS, fie că sunt sau nu ansambluri de date reduse, nu va 
furniza avantaje nici pentru domeniul comercial, nici pentru domeniul vamal și va genera 
costuri suplimentare pentru întreprinderile din UE.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La cerere, autoritățile vamale pot să 
acorde unei persoane autorizația de a 
utiliza simplificări cu privire la plasarea 
mărfurilor sub regimul de export și la
încheierea acestui regim.
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Amendamentul 17

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 pentru acordarea autorizației 
menționate la articolul 233 alineatul (4).

Justificare

Menținerea unor norme de export uniforme în întreaga UE este esențială atât pentru sectorul 
poștal, cât și pentru activitățile comerciale din UE în general. Nu se poate considera că 
normele privind regimul de export sau privind simplificarea sa sunt acoperite de 
împuternicirea prevăzută la articolele 232 și 234 din propunerea Comisiei.
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