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Proiectul de poziție a Parlamentului European în urma finalizării juridico-lingvistice de 

către serviciile Parlamentului și ale Consiliului se citește după cum urmează: 

REGULAMENTUL (UE) 2016/... 

 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 

din ... 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al 

Uniunii, în ceea ce privește mărfurile care au părăsit temporar teritoriul vamal al 

Uniunii pe cale maritimă sau aeriană 
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PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

întrucât: 

                                                 
1  Poziția Parlamentului European din ... (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia 

Consiliului din … 
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(1) În scopul facilitării fluxurilor comerciale, articolul 136 din Regulamentul (UE) 

nr. 952/2013 al Parlamentului European și a Consiliului1 exclude aplicarea anumitor 

dispoziții din regulamentul respectiv mărfurilor care au părăsit temporar teritoriul 

vamal al Uniunii în timp ce circulau între două porturi sau aeroporturi din Uniune fără 

a se opri în afara teritoriului vamal al Uniunii. Aceste dispoziții reglementează 

obligația de a depune o declarația sumară de intrare, obligația de a notifica sosirea unei 

nave maritime sau a unei aeronave, obligația de a transporta mărfurile în anumite 

locuri și de a le prezenta la vamă în punctul în care sunt descărcate sau transbordate, 

precum și depozitarea temporară. 

(2) Ca o consecință a respectivei excluderi, nu există niciun temei juridic prin care să se 

impună prezentarea mărfurilor care sunt descărcate sau transbordate la punctul în care 

mărfurile reintră pe teritoriul vamal al Uniunii după ce îl părăsiseră temporar. Fără o 

astfel de prezentare, poate fi mult mai greu pentru autoritățile vamale să asigure 

supravegherea mărfurilor în cauză, și există atât riscul ca taxele la import și alte taxe 

să nu fie percepute corect, cât și riscul ca unele măsuri fără caracter fiscal, precum 

controalele veterinare și fitosanitare, să nu fie aplicate corespunzător. 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 

octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1). 
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(3) Articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 ar trebui, așadar, modificat, în 

scopul de a ține seama de diferitele situații ale mărfurilor unionale și neunionale.  

(4) Pentru a asigura supravegherea vamală eficace a mărfurilor neunionale, dispozițiile 

care reglementează obligația de a transporta mărfurile în anumite locuri, de a le 

prezenta în vamă atunci când sunt descărcate sau transbordate și de a aștepta 

autorizația înainte de descărcare sau transbordare, precum și dispozițiile care 

reglementează depozitarea temporară ar trebui să se aplice în continuare mărfurilor 

neunionale. Articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 ar trebui, prin urmare, 

să fie modificat pentru a prevedea că doar normele care reglementează obligația de a 

depune declarația sumară de intrare și obligația de a notifica sosirea unei nave 

maritime sau a unei aeronave sunt excluse în ceea ce privește mărfurile neunionale. 

(5) În scopul de a asigura supravegherea eficace a mărfurilor unionale, articolul 136 din 

Regulamentul (UE) nr. 952/2013 ar trebui să facă distincție între situația mărfurilor 

unionale al căror statut trebuie dovedit în temeiul articolului 153 alineatul (2) din 

respectivul regulament și mărfurile unionale care și-au păstrat statutul în temeiul 

articolului 155 alineatul (2) din respectivul regulamentul.  
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(6) În ceea ce privește mărfurile unionale al căror statut trebuie dovedit în temeiul 

articolului 153 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, ar trebui exclusă 

doar aplicarea normelor care reglementează obligația de a depune o declarație sumară 

de intrare și obligația de a notifica sosirea unei nave maritime sau a unei aeronave, 

făcând astfel posibilă supravegherea vamală adecvată. 

(7) Normele stabilite la articolul 139 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, care 

reglementează obligația de a prezenta mărfurile în vamă atunci când sunt descărcate 

sau transbordate și obligația în temeiul articolului 140 din respectivul regulament de a 

aștepta autorizația înainte de descărcarea sau transbordarea mărfurilor, nu ar trebui să 

se aplice nici mărfurilor unionale care și-au păstrat statutul în temeiul articolului 155 

alineatul (2) din respectivul regulamentul, având în vedere faptul că, deși mărfurile au 

părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii, statutul lor nu s-a modificat și acesta nu 

trebuie dovedit.  

(8) Ar trebui eliminate trimiterile din articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 la 

articolul 135 alineatul (1) și la articolul 137 din regulamentul respectiv, pentru ca 

persoana care introduce mărfuri pe teritoriul vamal al Uniunii să fie obligată să le 

transporte la locul desemnat de autoritățile vamale, astfel încât acestea să aibă 

posibilitatea de a verifica, dacă este necesar, dacă mărfurile sunt unionale sau 

neunionale.  
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(9) Ar trebui eliminată trimiterea din articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 la 

articolul 141 din regulamentul respectiv, astfel încât să fie clar că articolul 141 

alineatul (1) din regulamentul respectiv, care exclude aplicarea anumitor dispoziții 

mărfurilor care circulă sub regimul de tranzit, se aplică și atunci când mărfurile reintră 

pe teritoriul vamal al Uniunii după ce îl părăsiseră temporar pe o rută directă, pe cale 

maritimă sau aeriană. 

(10) Ar trebui, de asemenea, eliminată trimiterea din articolul 136 din Regulamentul (UE) 

nr. 952/2013 la articolele 144-149 din regulamentul respectiv, cu privire la depozitarea 

temporară. În timp ce  normele prevăzute în respectivele articole nu se aplică 

mărfurilor unionale , acestea ar trebui să se aplice   mărfurilor neunionale . Prin 

urmare, articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 ar trebui modificat în 

consecință. 

(11) Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil în scopul de a 

se asigura o supraveghere eficace a mărfurilor, fără întârzieri suplimentare,  

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Articolul 1 

Articolul 136 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013se înlocuiește cu următorul text:  

„Articolul 136 

Mărfuri care au părăsit temporar teritoriul vamal al Uniunii pe cale maritimă sau aeriană  

(1) Articolele 127-130 și articolul 133 nu se aplică atunci când mărfuri neunionale sunt 

introduse pe teritoriul vamal al Uniunii după ce îl părăsiseră temporar pe cale 

maritimă sau aeriană și după ce fuseseră transportate pe o rută directă fără nicio oprire 

în afara teritoriului vamal al Uniunii. 

(2) Articolele 127-130 și articolul 133 nu se aplică atunci când mărfuri unionale al căror 

statut ca mărfuri unionale trebuie dovedit în temeiul articolului 153 alineatul (2) sunt 

introduse pe teritoriul vamal al Uniunii după ce îl părăsiseră temporar pe cale 

maritimă sau aeriană și după ce fuseseră transportate pe o rută directă fără nicio oprire 

în afara teritoriului vamal al Uniunii. 

(3) Articolele 127-130 și articolele 133, 139 și 140 nu se aplică atunci când mărfuri 

unionale care circulă fără a li se modifica statutul vamal în conformitate cu articolul 

155 alineatul (2) sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii după ce îl părăsiseră 

temporar pe cale maritimă sau aeriană și după ce fuseseră transportate pe o rută directă 

fără nicio oprire în afara teritoriului vamal al Uniunii.” 
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Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

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

membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

 

 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


