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I. CONTEXT  

 

 Uniunea vamală a intrat în vigoare în anul 1968. Prin eliminarea tarifelor vamale pentru 

comerțul cu mărfuri în cadrul Comunităților Europene, uniunea vamală a marcat primul pas decisiv 

către crearea celui mai mare bloc comercial din lume. În prezent, cele 28 de administrații vamale ale 

UE acționează ca și cum ar constitui o singură entitate. 

 

 În ultimii 50 de ani, uniunea vamală a devenit o piatră de temelie pentru piața unică 

europeană, prin menținerea unor frontiere sigure ale UE și prin protejarea cetățenilor împotriva 

mărfurilor interzise și periculoase precum armele și drogurile. De asemenea, uniunea vamală 

facilitează o pondere din ce în ce mai mare a comerțului mondial: autoritățile vamale din UE au 

gestionat 16 % din comerțul mondial în 2017. La 1 iulie 2018, exact la 50 ani de la înființarea uniunii 

vamale, Comisia Europeană a organizat evenimente în aeroporturi și școli din întreaga UE, cu scopul 

sensibilizării cu privire la această realizare extraordinară. 

 
 La nivel internațional, UE este acum cea mai mare entitate comercială din lume, reprezentând 

15% din comerțul mondial, având astfel o poziție mult mai puternică în negocierile comerciale cu țările 

terțe decât ar avea oricare stat membru al Uniunii negociind pe cont propriu. 

 
 În comunicarea din 2016 privind dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia 

[COM(2016)813], denumită „Comunicarea privind guvernanța”, Comisia Europeană a sugerat soluții 

pentru abordarea acestor provocări, care au inclus o aplicare mai coerentă și mai uniformă a normelor 

vamale comune în cadrul unor structuri operaționale și politice consolidate și bazate pe parteneriat, o 

cooperare mai bună între autoritățile vamale și alte autorități de gestionare și securitate a frontierelor, 

precum și o strategie mai cuprinzătoare pe termen lung pentru dezvoltarea și întreținerea sistemelor 

electronice vamale.  

 În martie 2017, Consiliul Uniunii Europene a salutat această comunicare și a invitat Comisia 

Europeană să ofere o actualizare în cadrul unui raport bienal, în special în unele domenii pe care Consiliul 

UE le-a identificat ca având nevoie de o atenție specială. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=579
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160813.do?appLng=RO
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7585-2017-REV-1/ro/pdf
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II. PREZENTAREA PROPUNERILOR COMISIEI EUROPENE 

 

 Comisia Europeană arată că această comunicare prezintă funcționarea uniunii vamale până în 

prezent și identifică problemele prioritare viitoare. În accepțiunea Comisiei, comunicarea ar trebui să 

contribuie la intensificarea unui dialog cu toate părțile interesate, inclusiv cu cetățenii, companiile, 

statele membre ale UE, Parlamentul European și alte instituții europene, a căror contribuție este 

esențială.  

 

 Autoritățile vamale naționale din toate statele membre ale UE sunt responsabile în primul rând 

cu operațiunile zilnice ale uniunii vamale și cooperează între ele și cu Comisia Europeană pentru 

asigurarea funcționării acesteia. În același timp, este esențială o cooperare internațională mai largă, 

pentru a proteja interesele cetățenilor europeni și ale întreprinderilor europene la nivel mondial. În 

acest sens, UE a semnat peste 50 de acorduri internaționale care prevăd cooperarea vamală și 

asistența administrativă reciprocă cu 80 țări din afara UE, pentru a sprijini controalele și  a asigura 

respectarea legii și pentru a simplifica și a armoniza procedurile vamale, care, la rândul lor, reduc 

sarcina administrativă și costurile pentru întreprinderile europene. 

 

 Comisia Europeană a propus în următorul buget al UE (respectiv în cadrul financiar 

multianual, CFM 2021-2027) un angajament financiar de 950 de milioane de euro pentru programele 

vamale. Aceste fonduri ar trebui să susțină creșterea cooperării și a schimbului de date între 

autoritățile vamale naționale, precum și sprijinirea și instruirea lucrătorilor vamali. De asemenea, 

Comisia Europeană a propus un nou fond de 1,3 miliarde de euro pentru a ajuta statele membre UE să 

achiziționeze, să întrețină și să înlocuiască echipamente vamale. 

 

 Codul vamal al UE 

 
 O atribuție semnificativă pe care trebuie să o îndeplinească administrațiile vamale ale statelor 

membre este reevaluarea multor autorizații acordate în cadrul juridic vamal anterior - Codul Vamal 

Comunitar, care trebuie finalizată până în mai 2019.  

 

 Începând cu 2013 (anul adoptării) și cu intrare în vigoare de la 1 mai 2016, a fost aprobat un nou 

Cod vamal al Uniunii, dar implementarea acestuia se va face treptat, până la cel târziu 31 decembrie 2020.  

 Între timp, Comisia Europeană sprijină statele membre, oferind forumuri pentru discutarea 

problemelor rezultate în acest proces de reevaluare a autorizațiilor în intervalul de timp până în luna 

mai 2019. Procesul de punere în aplicare a Codului vamal al Uniunii și de adaptare la noile dispoziții 

și sisteme informatice trebuie să rămână o prioritate pentru următorii ani. 

 
 Majoritatea activităților privind actualizarea sau crearea de sisteme electronice avute în vedere de 

Codul vamal al Uniunii urmează a fi finalizate până în 2020. Cu toate acestea, unele sisteme vor fi 

implementate gradual până în 2025și depind de finanțarea din cadrul următoarei generații de programe UE 

de finanțare în domeniul vamal. 

 

 Guvernanța uniunii vamale 

 

 Comisia Europeană subliniază necesitatea sporii eficienței uniunii vamale prin modernizarea 

arhitecturii sale, pentru a intensifica cooperarea dintre autoritățile vamale ale UE și pentru a crea 

structuri care să poată evolua într-un mod adaptabil și flexibil. 
 

 Consiliul UE și Comisia Europeană își manifestă acordul cu privire la necesitatea unei politici 

globale pe termen lung și a unei viziuni comune asupra uniunii vamale. Acest lucru va permite luarea 

deciziilor necesare într-o manieră incluzivă și bazată pe parteneriat în cadrul diferitelor politici, cu diferite 

părți interesate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32013R0952


3 

 Conceptul de guvernanță vamală ar trebui să se bazeze pe următoarele elemente
1
: 

 

 sarcinile mixte: controalele vamale și perceperea taxelor (pur financiare), pe de o parte, și 

prevenirea activității infracționale și participarea la combaterea amenințărilor globale care 

afectează Uniunea, pe de altă parte (activitățile infracționale, terorismul, crima organizată, 

degradarea mediului și creșterea pericolelor rezultate din comerțul cu bunuri periculoase); 

 investițiile într-o punere în aplicare mai eficientă, prin optimizarea resurselor materiale, 

tehnice și umane, și anume investind masiv în modernizarea primelor și acordând prioritate 

formării și pregătirii celor din urmă, pentru a le spori profesionalismul și a le responsabiliza; 

 sprijinul administrativ din partea UE pentru aplicarea legislației relevante în mod uniform și 

monitorizarea mai îndeaproape a acestui proces; 

 consolidarea inter-conectivității dintre autoritățile vamale naționale; 

 concretizarea cooperării oficiale, cu scopul de a îmbunătăți timpii de răspuns de a asigura cea 

mai cuprinzătoare gestionare operațională posibilă; 

 abordare trans-sectorială între autoritățile vamale și autoritățile de aplicare a legii, prin crearea 

de sinergii și schimbul de informații; 

 adaptarea la modificările introduse prin pachetul legislativ de instituire a pieței unice digitale 

și prin reformarea sistemului de TVA al UE; 

 exploatarea noilor tehnologii și a inovării, asigurând totodată respectarea deplină a protecției 

datelor cu caracter personal ale persoanelor și ale întreprinderilor; 

 acordarea de prioritate oricărui plan de protecție a consumatorilor și de facilitare a vămuirii 

(pe baza principiului „a gândi mai întâi la scară mică”); 

 principiile bunei administrări, securității juridice și transparenței; 

 punerea accentului cu prioritate pe resursele umane și pe păstrarea locurilor de muncă.  
 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  

 Comisia Europeană susține că uniunea vamală se află într-un moment de răscruce. Există un 

nou cadru juridic, noi metode de lucru și noi instrumente informatice. Acestea trebuie să se reunească 

în următorii ani, în cadrul unei aplicări coerente, care să încurajeze conformitatea și să vizeze zonele 

de risc, extinzându-se la alte domenii politice, în special securitatea, în vederea consolidării politicilor 

comune ale UE. Dezvoltarea uniunii vamale este un proces dinamic, iar în ultimii ani am făcut 

progrese în numeroase domenii legate de o gestionare mai bună a uniunii vamale. 

 

 În cadrul Consiliului UE, funcționează Grupul de lucru pentru cooperare vamală care 

desfășoară lucrări referitoare la cooperarea operațională dintre administrațiile vamale naționale, 

destinate sporirii capacităților acestora de asigurare a aplicării legii în materie. Acest grup de lucru 

definește obiectivele strategice și tactice pentru operațiunile vamale comune. Activitatea sa este axată 

pe obținerea de rezultate în materie de confiscări, identificarea noilor amenințări și destrămarea 

bandelor de infractori. Grupul de lucru cooperează îndeaproape cu: 

 Europol, 

 Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), 

 Frontex. 

 

 În cadrul avizului Comitetului Economic și Social European (CESE) privind comunicarea 

Comisiei Europene – Dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia, [COM(2016)813], se 

menţionează că accentul ar trebui pus pe protecția frontierelor externe ale UE în fața amenințărilor 

diverse, prin dezvoltarea de sinergii cu țările învecinate sau cu statele candidate și potențial candidate 

și cu autoritățile vamale ale acestora, cu scopul de a gestiona riscurile generate de situațiile de 

securitate excepționale (frauda și activitățile ilegale conexe, terorismul, incidentele sanitare, 

                                                 
1
 Conform avizului Comitetului Economic și Social European pentru COM(2016)813 - Comunicare a Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European - Dezvoltarea uniunii vamale a UE și 

guvernanța acesteia.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/customs-cooperation-working-party/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/customs-union-governance
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160813.do?appLng=RO
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veterinare, fitosanitare sau de mediu), examinând totodată posibilitățile de consolidare a cooperării 

internaționale pe aceleași teme, în special cu partenerii comerciali existenți sau posibili. 

 

 Totodată, CESE consideră că ar trebui să existe un studiu aprofundat al necesității de revizuire 

inclusiv a altor acte normative specifice, în vigoare de peste 10 ani, care nu au fost încă modificate și 

care au un impact substanțial asupra guvernanței vamale. În acest sens, platforma REFIT ar putea fi 

un instrument util pentru a stabili dacă un cadru de reglementare pentru legislația vamală este 

„adecvat scopului”. CESE subliniază totuși că nicio reformă nu ar trebui să împiedice facilitarea 

comerțului legitim sau protecția drepturilor fundamentale. 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

 Noul cod vamal al României a intrat în vigoare
2
 în anul 2006, cu modificările ulterioare. 

Reglementările se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu 

există dispoziții contrare prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este 

parte. 

 

 De principiu, România salută eforturile instituțiilor UE în vederea definitivării uniunii vamale, 

însă o serie de aspecte de natură tehnică trebuie analizate de instituțiile naționale competente. 

 

 

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

 

 Consiliul UE - Grupul de lucru pentru cooperare vamală:  

http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/customs-cooperation-

working-party/ 

 

 Aviz al Comitetului Economic și Social European, (INT/814) privind  comunicarea Comisiei 

Europene către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – 

Dezvoltarea uniunii vamale a UE și guvernanța acesteia, [COM (2016) 813], raportor 

Dimitris Dimitriadis, (20 septembrie 2017):  

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/customs-

union-governance. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Filip Clem 

1 octombrie 2018 

 

                                                 
2 Legea privind Codul vamal al României nr.86/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.350/19.04.2006.  

http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/customs-cooperation-working-party/
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/customs-cooperation-working-party/
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/customs-union-governance
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/customs-union-governance

