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1. INTRODUCERE 

Autoritățile vamale gestionează un volum de mărfuri substanțial și în continuă creștere. 

Acestea trebuie să faciliteze creșterea volumului comerțului legitim și, în același timp, 

sunt implicate în mod continuu în combaterea fraudei și a contrabandei cu mărfuri ilicite 

sau nesigure. În același timp, activitatea autorităților vamale este afectată de provocări 

majore, cum ar fi actuala criză în domeniul sănătății publice, consecințele ieșirii 

Regatului Unit din piața unică și din uniunea vamală a UE, precum și intensificarea 

digitalizării și a comerțului electronic. 

Gestionarea riscurilor ajută autoritățile vamale să identifice mai eficient și să se 

concentreze asupra transporturilor care prezintă un risc. Aceasta permite abordarea 

acestor riscuri în cel mai bun moment în cadrul lanțului de aprovizionare, pentru a 

asigura securitatea și siguranța rezidenților UE și protecția intereselor financiare ale UE 

și ale statelor sale membre. De asemenea, gestionarea riscurilor permite optimizarea 

utilizării resurselor vamale. 

În 2014, Comisia a adoptat o strategie și un plan de acțiune UE pentru gestionarea 

riscurilor vamale
1
. Strategia se aplică perioadei 2014-2020 și identifică șapte obiective-

cheie care se bazează pe obiectivul global de realizare a unei abordări multistratificate, de 

înaltă calitate, a gestionării riscurilor. Planul de acțiune stabilește măsuri concrete pentru 

fiecare obiectiv. În urma solicitării Consiliului, Comisia a prezentat un prim raport 

intermediar
2
 privind punerea în aplicare a strategiei și a planului de acțiune în iulie 2016 

și un al doilea raport în iulie 2018
3
. 

În concluziile sale din ianuarie 2019 privind cel de al doilea raport intermediar, Consiliul 

a salutat progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei, inclusiv consolidarea 

colaborării între toți actorii implicați, lansarea de noi inițiative – în special Decizia 

Comisiei privind criteriile de risc financiar – și participarea administrațiilor vamale la 

activitățile legate de securitate. De asemenea, Consiliul a subliniat că gestionarea 

riscurilor este un proces continuu, care nu se limitează la acțiuni specifice cu date de 

început și de sfârșit clar definite, și că autoritățile vamale trebuie să continue să inoveze 

și să fie pregătite să răspundă amenințărilor noi sau emergente. În cadrul concluziilor sale 

din ianuarie 2019, Consiliul a invitat Comisia să prezinte, în termen de doi ani, al treilea 

și ultimul raport intermediar privind punerea în aplicare a strategiei actuale pentru 

perioada 2019-2020.  

Acest al treilea raport reprezintă răspunsul Comisiei la această solicitare. Ca și rapoartele 

anterioare, el oferă o evaluare calitativă globală a punerii în aplicare a strategiei, 

                                                           
1
 COM(2014) 527 final. 

2
 Primul Raport intermediar privind punerea în aplicare a strategiei și a planului de acțiune UE 

pentru gestionarea riscurilor vamale.https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0476&from=RO (pentru perioada 2015-2016). 

3
 Al doilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei și a planului de 

acțiune ale UE pentru gestionarea riscurilor vamale.
:
 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0549&from=ro (pentru perioada 2017-2018). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0476&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0476&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0549&from=ro
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2 

prezentând progresele înregistrate cu privire la fiecare dintre cele șapte obiective-cheie în 

perioada scursă de la cel de al doilea raport. Raportul evidențiază, obiectiv cu obiectiv, 

progresele cele mai semnificative și problemele întâmpinate, în timp ce documentul de 

lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul furnizează o analiză mai aprofundată. 

2. RAPORT INTERMEDIAR 

2.1. Obiectivul 1 - Îmbunătățirea calității și a modalităților de clasificare a 

datelor 

Obiectivul de a institui un cadru juridic cuprinzător, cu cerințe pentru „înregistrarea 

multiplă” a datelor pentru analiza riscurilor de securitate, în cazul în care datele din 

declarația sumară de intrare vor fi furnizate în straturi, și pentru îmbunătățirea calității 

datelor a fost atins, deși punerea în aplicare integrală a acestuia nu s-a realizat încă. 

Cadrul juridic 

Cadrul juridic este alcătuit din Codul vamal al Uniunii (CVU) și din normele detaliate 

cuprinse în actele delegate și de punere în aplicare. Codul a intrat în vigoare la 

1 mai 2016. În 2020, actele delegate și de punere în aplicare ale CVUau fost actualizate 

pentru a integra normele privind informațiile prealabile și analiza riscurilor de securitate 

și siguranță. 

Evaluarea Codului vamal al Uniunii 

Comisia a lansat recent o evaluare a CVU, care urmează să fie finalizată până la sfârșitul 

anului 2021. Scopul acesteia este de a stabili dacă legislația și sistemele electronice 

operaționale până la data respectivă sunt în continuare adecvate pentru asigurarea unor 

procese modernizate, eficientizate și simplificate, care să vină în sprijinul comercianților 

care respectă normele și al autorităților vamale. 

Evaluarea va sta la baza deciziilor viitoare privind oportunitatea revizuirii codului și a 

actelor sale delegate și de punere în aplicare. Aceasta va analiza, în special, dacă CVU 

este suficient de flexibil pentru a face față gestionării formalităților vamale în situații de 

criză, cum ar fi pandemia actuală, și în lumina noilor modele de afaceri, cum ar fi 

comerțul electronic. 

Dezvoltarea și punerea în aplicare a unor soluții informatice adecvate 

Punerea deplină în aplicare a CVU se bazează pe 17 sisteme electronice. 

Deși se realizează progrese concrete în acest domeniu și opt sisteme au fost deja 

implementate și sunt în prezent operaționale, nouă sunt încă în curs de dezvoltare. Acest 

lucru este în conformitate cu planificarea prevăzută în programul de lucru pentru CVU. 

Pentru mai multe detalii, a se vedea capitolul următor. 
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2.2. Obiectivul 2 - Asigurarea disponibilității datelor privind lanțul de 

aprovizionare, partajarea informațiilor relevante din punctul de vedere 

al riscurilor și a rezultatelor controalelor 

Comisia, împreună cu statele membre și întreprinderile, a continuat să dezvolte sistemele 

informatice care sprijină punerea în aplicare deplină a codului. De la ultimul raport 

intermediar, au fost parcurse etape importante în dezvoltarea și implementarea sistemelor 

informatice planificate, precum și în ceea ce privește normele de furnizare sau de schimb 

de informații. Setul complet de sisteme informatice va moderniza și va armoniza și mai 

mult procesele în materie de import, export și tranzit și va introduce noi concepte, cum ar 

fi vămuirea centralizată. 

Noul sistem de control al importurilor (ICS2) 

Pentru mărfurile care intră în Uniune, reforma sistemului UE de informații prealabile 

referitoare la încărcătură (ICS) avansează în mod corespunzător. Sistemul are scopul de a 

informa autoritățile vamale cu privire la sosirea mărfurilor cu mult timp înainte de 

expedierea lor efectivă. Dezvoltarea ICS2 este în curs și se preconizează o primă livrare 

în primăvara anului 2021. Sistemul complet va fi livrat în trei versiuni, conform detaliilor 

din documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul. Se preconizează 

că sistemul va fi pe deplin operațional în octombrie 2024 și va îmbunătăți în mod 

semnificativ analiza riscurilor în materie de siguranță și securitate. 

Alte proiecte și sisteme 

Sistemul „Surveillance 3” (SURV3) colectează informațiile furnizate în declarațiile 

vamale și le stochează într-o bază de date. SURV3 actualizează sistemul anterior 

(SURV2) și îl aliniază la cerințele CVU. Baza de date înregistrează și centralizează 

datele comerciale ale UE (importuri și exporturi) pe care autoritățile vamale naționale le 

extrag din sistemele lor și le transmit zilnic Comisiei. Utilizarea platformei de analiză a 

datelor a început cu implementarea unui tablou de bord al fluxurilor comerciale în 

martie 2020. Vor fi adăugate funcționalități suplimentare în timp util pentru a permite 

Comisiei să exploateze mai eficient datele de supraveghere. 

Performanța uniunii vamale (PUV) este utilizată ca instrument de gestionare/orientare 

pentru formularea de politici bazate pe date concrete și pentru luarea deciziilor strategice, 

precum și pentru evaluarea performanței și monitorizarea tendințelor. PUV dezvoltă 

treptat indicatori-cheie de performanță pentru a evalua modul în care statele membre 

efectuează controalele vamale, pentru a evidenția impactul autorităților vamale asupra 

colectării veniturilor pentru bugetul UE, pentru a garanta siguranța și securitatea 

cetățenilor UE, pentru a proteja piața internă și pentru a sublinia importanța contribuției 

administrațiilor vamale la obiectivele de creștere economică, competitivitate și inovare, 

în conformitate cu agenda Strategiei Europa 2020.  

Mediul comun pentru schimbul de informații (CISE) promovează schimbul de 

informații maritime relevante între diferitele autorități implicate. Acesta a înregistrat 

progrese semnificative prin intrarea în etapa de tranziție (2019-2021), gestionată și 
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condusă de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA), în strânsă cooperare 

cu statele membre. 

Forumul pentru digitalizarea transportului și a logisticii (FDTL), condus de Comisie, 

reunește experți în domeniul transporturilor și al logisticii și părți interesate atât din 

sectorul privat, cât și din sectorul public, în vederea elaborării unei viziuni și a unei foi de 

parcurs comune pentru digitalizarea transportului și a logisticii. În aprilie 2020, Consiliul 

a adoptat noi norme, care vor facilita furnizarea de informații în format digital 

autorităților de către societățile de transport de mărfuri. Digitalizarea sporită a 

transportului de mărfuri și a operațiunilor logistice aferente va genera reduceri 

semnificative ale costurilor suportate de întreprinderi și va îmbunătăți eficiența și 

sustenabilitatea sectorului transporturilor. 

Sistemul de control al comerțului și de expertiză (TRACES) este instrumentul 

multilingv online al Comisiei Europene de gestionare a tuturor cerințele sanitare și 

fitosanitare privind comerțul intra-UE și importurile de animale, de material seminal și 

embrioni de animale, de alimente, de hrană pentru animale și de plante. Principalul său 

obiectiv este digitalizarea integrală a procesului de certificare, în conformitate cu Agenda 

digitală pentru Europa4. Comisia a inițiat un nou proiect sub forma dezvoltării unui 

sistem informatic pentru transmiterea și gestionarea electronică a certificatelor de captură 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1005/20085 de instituire a unui sistem comunitar 

pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și 

nereglementat. Acest nou sistem va ajuta autoritățile statelor membre să își îndeplinească 

atribuțiile de verificare și de gestionare a riscurilor legate de importurile de produse 

pescărești în UE.  

Inițiativa privind ghișeul unic al UE în domeniul vamal urmărește să faciliteze 

verificarea automată a documentelor justificative furnizate împreună cu declarația vamală 

la vămuire. Ca atare, acesta va fi un instrument care va sprijini coordonarea controalelor 

între autoritățile vamale și autoritățile competente partenere la frontieră și va oferi 

feedback operatorilor economici cu privire la controale. Ghișeul unic face legătura între 

sistemele vamale naționale și soluțiile UE de acordare a licențelor electronice, cum ar fi 

TRACES sau sistemul de export pentru produsele cu dublă utilizare. 

2.3. Obiectivul 3 - Punerea în aplicare a măsurilor de control și de atenuare 

a riscurilor acolo unde este necesar („evaluare în prealabil, control 

acolo unde este necesar”) 

Al treilea obiectiv („evaluare în prealabil, control acolo unde este necesar”) este esențial 

pentru strategie, în sensul că toate celelalte obiective ar trebui să contribuie în ultimă 

instanță la capacitatea autorităților vamale de a-și orienta mai bine controalele din 

punctul de vedere al momentului și al locului în care se desfășoară acestea. S-au 

                                                           

4
 https://ec.europa.eu/digital-single-market/ 

5
 JO L 286, 29.10.2008, p. 1. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/
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înregistrat progrese importante în privința obiectivului 3, în special în ceea ce privește 

domeniul de control prioritar (PCA), riscurile financiare și conformitatea și siguranța 

produselor. De asemenea, Comisia continuă să dezvolte și să extindă utilizarea 

verificărilor de credibilitate.  

Domeniul de control prioritar (PCA) 

PCA este un mecanism esențial în cadrul de gestionare a riscurilor în domeniul vamal 

(CRMF), care face posibilă desemnarea de către UE a unor domenii specifice care să fie 

considerate o prioritate pentru controalele vamale. Încă din 2007, instrumentul PCA a 

fost utilizat pentru coordonarea acțiunilor vamale ale UE în majoritatea domeniilor de 

risc majore, ducând la rezultate operaționale și oferind lecții strategice. În perioadele de 

criză, prioritățile trebuie să se schimbe și, prin urmare, PCA sunt înlocuite cu acțiuni 

comune care se concentrează asupra crizei respective. Astfel s-a întâmplat și în cazul 

pandemiei de COVID-19 în 2020. 

Criterii de risc financiar (CRF) 

Inspecțiile efectuate de Comisie cu privire la resursele proprii tradiționale, precum și 

lucrările anterioare referitoare la acțiunea UE de reducere a deficitului de colectare a 

taxelor vamale au indicat o lipsă de armonizare în privința efectuării controalelor vamale 

pentru atenuarea riscului de importuri subevaluate în întreaga uniune vamală.  

În mai 2018, Comisia a adoptat o importantă decizie de punere în aplicare, care prevede 

măsuri pentru aplicarea uniformă a controalelor vamale prin stabilirea unor criterii și 

standarde comune de risc financiar (CRF)
6
. 

CRF reprezintă un set de norme care permit sistemelor de vămuire ale statelor membre să 

identifice în mod sistematic (sau să „semnaleze electronic”) tranzacțiile care prezintă un 

potențial risc financiar și care necesită o examinare suplimentară și/sau o acțiune de 

control. Acestea cuprind majoritatea riscurilor financiare cunoscute și contribuie la 

asigurarea unei abordări mai coerente a controalelor vamale. 

Decizia privind CRF, disponibilă numai pentru experții în gestionarea riscurilor vamale 

din statele membre, face posibilă abordarea riscurilor financiare de către statele membre 

în mod echivalent la frontierele externe, fără a impune o sarcină excesivă asupra 

comerțului legitim. De asemenea, decizia identifică momentul și locul cel mai potrivit al 

controlului în funcție de anvergura și natura riscului, precum și de disponibilitatea datelor 

și a documentației. 

Siguranța și conformitatea produselor 

În 2019, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul 2019/1020 privind 

supravegherea pieței și conformitatea produselor nealimentare cu legislația UE
7
. Acest 

                                                           
6 C(2018) 3293 final. 
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act normativ nou consolidează cadrul juridic pentru controlul mărfurilor care intră în UE. 

De asemenea, el va stimula în mod semnificativ cooperarea dintre autoritățile vamale și 

autoritățile de supraveghere a pieței în vederea eficientizării controalelor asupra 

produselor importate. Noul regulament se va aplica integral începând cu 16 iulie 2021. 

Pregătirile pentru punerea sa eficientă în aplicare sunt în desfășurare. 

Verificări ale credibilității 

Verificările credibilității au fost introduse prin intermediul TARIC în sistemele naționale 

ale statelor membre în 2013 și sunt dezvoltate și extinse în permanență. Acestea sunt 

controale automatizate introduse în etapa de vămuire a importurilor, care evaluează 

valabilitatea valorilor declarate. Verificările credibilității verifică compatibilitatea 

înregistrărilor din declarația vamală cu anumiți parametri și, în caz de neconformitate, fie 

le blochează, fie le semnalează, creând un avertisment pentru ca autoritățile vamale să 

poată verifica declarația. 

2.4. Obiectivul 4 - Dezvoltarea capacității de a asigura punerea în aplicare 

eficace a cadrului comun de gestionare a riscurilor și de a spori 

capacitatea de reacție în fața noilor riscuri identificate 

Îmbunătățirea punerii în aplicare a cadrului de gestionare a riscurilor în domeniul 

vamal (CRMF) 

Administrațiile vamale ale statelor membre au prioritizat îmbunătățirea punerii în 

aplicare a CRMF și au întreprins o serie de acțiuni în acest domeniu. Acest lucru a 

intensificat cooperarea și schimbul de informații referitoare la riscuri între statele 

membre, inclusiv prin intermediul Sistemului de gestionare a riscurilor în domeniul 

vamal (CRMS), și a îmbunătățit gestionarea riscurilor financiare. Mai multe state 

membre au raportat, de asemenea, o îmbunătățire a analizei riscurilor, datorită sistemelor 

informatice noi sau îmbunătățite și recrutării sau formării personalului. 

Cu toate acestea, multe state membre au raportat și obstacole care le-au împiedicat să 

pună în aplicare toate acțiunile dorite sau să realizeze progrese suplimentare. Cele mai 

mari provocări constau în infrastructura informatică insuficientă, constrângerile 

financiare, lipsa resurselor umane și a disponibilității datelor. 

Sistemul de gestionare a riscurilor în domeniul vamal (CRMS) 

CRMS este o bază de date comună în care sunt trimise și stocate formularele și mesajele. 

Statele membre o pot consulta pentru a identifica informațiile care trebuie introduse în 

sistemul național de analiză a riscurilor sau comunicate între state. 

Începând din 2005, CRMS a fost actualizat periodic pentru adăugarea de noi 

funcționalități și pentru îmbunătățirea ușurinței de utilizare. În 2016 s-a decis o revizuire 

completă („CRMS2”) pe baza experienței acumulate de statele membre și de utilizatorii 

                                                                                                                                                                            
7 Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind 

supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a 

Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011. JO L 169, 25.6.2019, p. 1-44. 
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sistemului. Prima etapă (analiza cerințelor CRMS2) a fost finalizată, iar etapa de 

dezvoltare este în desfășurare. Aceasta va fi urmată de o etapă de testare, înainte ca 

CRMS2 să devină operațional, lucru preconizat pentru T4 2021. 

La 4 februarie 2020 a fost lansată în CRMS/gestionarea crizelor o alertă specifică pentru 

criza provocată de pandemia de COVID-19, pentru a permite statelor membre să facă 

schimb de informații și să primească informații și orientări cu privire la ierarhizarea 

riscurilor pentru controalele vamale legate de COVID-19. De la acea dată, au fost emise 

peste 400 de formulare de informare cu privire la riscuri vizând produse medicale, 

dispozitive medicale și echipamente individuale de protecție periculoase și neconforme. 

Grupuri de lucru tematice 

Multe grupuri de lucru de la nivelul UE, formate din reprezentanți ai Comisiei Europene 

și ai statelor membre, lucrează în mod activ la aspecte-cheie pentru îmbunătățirea 

controalelor vamale și a capacităților de gestionare a riscurilor. 

Aproape toate statele membre participă la unul sau mai multe grupuri de contact sau de 

experți instituite în cadrul programului „Vamă” pentru a spori cooperarea pe teren și 

coordonarea între administrațiile vamale la frontierele externe ale UE. Printre aceste 

grupuri se numără Grupul de contact pentru frontierele terestre europene (LFCG) și mai 

multe grupuri de contact pentru porturi și aeroporturi (RALFH, ODYSSUD și ICARUS). 

Mai multe state membre participă, de asemenea, la Echipa de experți vamali de la 

frontiera terestră estică și sud-estică (CELBET), care are ca scop consolidarea și 

îmbunătățirea cooperării operaționale la această frontieră a UE. 

2.5. Obiectivul 5 - Promovarea cooperării între agenții și a schimbului de 

informații dintre autoritățile vamale și alte autorități de la nivelul 

statelor membre și de la nivelul UE 

Cooperarea între agenții și schimbul de informații între autoritățile vamale și alte 

autorități competente de la nivelul statelor membre și de la nivelul UE sunt evidențiate în 

strategie ca un mijloc important de asigurare a unei gestionări mai eficiente a riscurilor și 

de îmbunătățire a siguranței și a securității lanțului de aprovizionare. 

Îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații cu alte autorități reprezintă o 

prioritate majoră pentru majoritatea statelor membre. Deși s-au realizat progrese 

suplimentare în ceea ce privește încheierea de acorduri și de memorandumuri de 

înțelegere între agenții, majoritatea statelor membre au raportat că îmbunătățirile în ceea 

ce privește integrarea informațiilor privind riscurile sau consolidarea practicilor de 

gestionare a riscurilor au fost reduse, din cauza constrângerilor juridice legate de 

cerințele insuficient aliniate privind confidențialitatea datelor și protecția drepturilor 

fundamentale, printre alți factori. Existența unor cadre juridice multiple în cooperarea 

dintre agenții este considerată un obstacol pentru coordonare și pentru stabilirea în 

comun a priorităților. 
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Departamentul Comisiei responsabil cu domeniul vamal este implicat activ în activitățile 

privind uniunea securității, iar Grupul de lucru pentru cooperare vamală abordează o 

serie de domenii prioritare relevante.  

Siguranța 

Regulamentul (UE) 2017/625
8
 privind controalele oficiale a intrat în vigoare în 

decembrie 2019, instituind o abordare integrată a controalelor la importul de produse 

alimentare, de hrană pentru animale și de efective de animale. În plus, propunerea 

Comisiei privind un Mediu aferent ghișeului unic al UE pentru vămi va permite 

prelucrarea în colaborare, partajarea și schimbul de informații, precum și o mai bună 

evaluare a riscurilor pentru agențiile guvernamentale. 

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) 

În noiembrie 2020, Comisia a adoptat Planul de acțiune privind PI
9
, care vizează, printre 

altele, îmbunătățirea respectării DPI, în special prin consolidarea capacității autorităților 

de aplicare a legii, prin sprijinirea autorităților vamale din statele membre în 

îmbunătățirea gestionării riscurilor și a acțiunilor antifraudă
10

 și prin crearea unui set de 

instrumente al UE împotriva contrafacerii. Setul de instrumente vizează (i) clarificarea 

rolurilor și a responsabilităților tuturor actorilor implicați (titulari de drepturi, furnizori, 

diverse categorii de intermediari
11

 și autorități publice de aplicare a legii, inclusiv 

autoritățile vamale) și (ii) identificarea de modalități de consolidare a cooperării dintre 

aceștia, în special în ceea ce privește schimbul de date relevante privind mărfurile și 

comercianții. 

Îmbunătățirea cooperării cu autoritățile de aplicare a legii 

Marea majoritate a statelor membre desfășoară sau au finalizat activități de îmbunătățire 

a cooperării cu autoritățile de aplicare a legii. Aceasta include participarea la proiecte și 

la operațiuni comune cu Europol și cu agențiile naționale de aplicare a legii, acorduri de 

cooperare și schimburi de informații, precum și cooperare în vederea pregătirii pentru 

implementarea ICS2. 

Totuși, unele state membre au menționat dificultăți - cum ar fi provocări juridice, 

resursele umane și financiare insuficiente și lipsa instrumentelor informatice - care le-au 

împiedicat să pună în aplicare acțiunile dorite sau să realizeze mai multe progrese în 

cooperarea cu alte autorități de la nivelul statelor membre și al UE. 

Agenda europeană privind securitatea 

                                                           
8
 JO L 95, 7.4.2017, p. 1. 

9
 COM(2020) 760. 

10
 COM(2020) 581 final. 

11
 De exemplu, platformele online, platformele de comunicare socială, industria publicității, serviciile de 

plată, operatorii/registrele de nume de domenii și societățile de transport și logistică. 
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În calitate de controlor al fluxurilor de mărfuri la frontierele externe ale UE, autoritățile 

vamale ale UE joacă un rol esențial în protejarea UE și a cetățenilor săi, precum și în 

protejarea lanțurilor de aprovizionare internaționale împotriva activităților infracționale și 

a atacurilor teroriste. Prin punerea în aplicare a strategiei și a planului de acțiune UE 

pentru gestionarea riscurilor vamale, Comisia contribuie la punerea în practică a Agendei 

europene privind securitatea. Noua Strategie a UE privind uniunea securității pentru 

perioada 2020-2025
12

, adoptată la 27 iulie 2020, face referire la importanța unei frontiere 

externe sigure și la rolul crucial al autorităților vamale în lupta împotriva criminalității 

transfrontaliere și a terorismului. De asemenea, se face referire la planul de acțiune 

„Trecerea uniunii vamale la o etapă superioară”, adoptat la 28 septembrie 2020
13

, care a 

anunțat acțiuni de consolidare a gestionării riscurilor și de consolidare a securității 

interne, inclusiv prin evaluarea fezabilității unei legături între sistemele de informații 

relevante pentru analiza riscurilor în materie de securitate.  

Planul de acțiune al Grupului de lucru pentru cooperare vamală (GLCV) 

În cadrul celui de al nouălea plan de acțiune al GLCV (2018-2019) s-a pus în continuare 

accentul pe încălcările DPI și se preconizează că activitățile în acest domeniu vor 

continua în cadrul următorului plan de acțiune. 

În mod similar, au fost dezvoltate acțiuni ale GLCV pentru infracțiunile împotriva 

mediului. Cel de al zecelea plan de acțiune pentru perioada 2020-2021 include acțiuni 

axate pe transportul transfrontalier de deșeuri periculoase și de alte deșeuri, pe traficul 

ilegal de substanțe care diminuează stratul de ozon și pe restricțiile comerciale, în 

vederea promovării durabilității mediului. 

Autoritățile vamale au fost integrate în mecanismul de raportare intitulat „Evaluarea 

amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea 

organizată” (SOCTA) prin intermediul unei acțiuni specifice a GLCV privind „o mai 

bună integrare a autorităților vamale în SOCTA UE”. Cel de al zecelea plan de acțiune al 

GLCV prevede o acțiune specifică de urmărire în această privință. 

În același timp, sinergiile dintre ciclul de politici ale UE 2018-2021/EMPACT și cel de al 

zecelea plan de acțiune al GLCV pentru perioada 2020-2021 sunt consolidate și mai mult 

în vederea alinierii și, după caz, a integrării acțiunilor GLCV în cadrul ciclului de politici 

ale UE.  

2.6. Obiectivul 6 - Îmbunătățirea cooperării cu sectorul comercial 

Cooperarea dintre autoritățile vamale și sectorul comercial s-a îmbunătățit în principal 

datorită consolidării conceptului de operator economic autorizat (AEO). Statele membre 

au menționat, în general, că rezultatele acestui program al UE — inclusiv accesul sporit 

la date și calitatea acestora, precum și creșterea gradului de sensibilizare cu privire la 
                                                           

12
 COM(2020) 605 final. 

13
 COM(2020) 581 final. 
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programul AEO și intensificarea cooperării și a comunicării cu sectorul comercial — au 

condus la activități de control mai bine orientate și la facilitarea comerțului legitim. Un 

număr mic de administrații vamale s-au confruntat cu provocări semnificative care le-au 

împiedicat să pună în aplicare acțiunile dorite sau să realizeze mai multe progrese în ceea 

ce privește cooperarea cu operatorii economici. Cele câteva provocări au vizat, în linii 

mari, sistemele informatice, lipsa capacității umane și a expertizei, precum și legislația, 

inclusiv RGPD. 

Consolidarea programului AEO al UE 

Comisia și statele membre au convenit asupra unei strategii și a unei metodologii 

cuprinzătoare de îmbunătățire a punerii în aplicare solide a programului, inclusiv prin 

consolidarea legăturilor cu gestionarea riscurilor vamale. De asemenea, există un plan de 

realizare a unei înțelegeri mai bune a programului prin strategii de conștientizare, care 

urmează să fie elaborate în comun cu comercianții.  

Aceste activități includ, în special, vizite de informare efectuate de Comisie în toate 

statele membre pentru a evalua modul în care este pus în aplicare programul AEO și 

pentru a identifica cele mai bune practici. Aceste vizite au început în iulie 2019, dar au 

fost suspendate în 2020 din cauza situației generate de pandemia de COVID-19. Primele 

constatări constau într-o serie de bune practici, care vor fi puse la dispoziția tuturor 

statelor membre. 

În plus, există o serie de deficiențe, care au fost identificate și de Curtea de Conturi 

Europeană (CCE), în special în ceea ce privește controalele interne, monitorizarea, 

cooperarea dintre AEO și serviciile de gestionare a riscurilor, precum și situația specifică 

a serviciilor de curierat/serviciilor poștale. Aceste subiecte vor trebui abordate, printre 

altele, printr-o modificare a Orientărilor privind AEO și, dacă este necesar, a dispozițiilor 

legale. 

Accesul direct al comercianților la e-AEO 

Modulul referitor la AEO (e-AEO) al Portalului vamal al UE pentru comercianți, 

conceput de Comisie împreună cu statele membre, a început să funcționeze la 

1 octombrie 2019 (prima etapă) și la 16 decembrie 2019 (a doua etapă). Acesta oferă un 

punct unic de acces la sistemele AEO și ITO. De asemenea, el facilitează și accelerează 

schimbul de informații, comunicări și notificări referitoare la cererile și autorizațiile 

pentru AEO și la procesele de gestionare a acestora, astfel cum se prevede în CVU și în 

actele delegate și de punere în aplicare conexe. Modulul are ca scop armonizarea 

accesului operatorilor economici la diferite sisteme vamale ale UE. Toate celelalte 

sisteme vamale ale UE ar trebui să se conecteze la acest portal în viitorul apropiat. 

2.7. Obiectivul 7 - Valorificarea potențialului oferit de cooperarea vamală 

internațională 

Cooperarea și schimbul de informații din domeniul vamal cu țările terțe joacă un rol 

important în contextul uniunii vamale și al politicii comerciale comune. 
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Comisia reprezintă UE în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor (OMV), asigurându-se 

că principiile și normele UE sunt integrate în standardele internaționale, în special în 

domenii importante pentru gestionarea riscurilor vamale, cum ar fi nomenclatura și 

clasificarea mărfurilor, comerțul electronic și securitatea și siguranța. De asemenea, 

Comisia a început recent să participe activ la revizuirea Convenției de la Kyoto și a 

Compendiului privind gestionarea riscurilor. 

Programul-pilot „Rute comerciale inteligente și sigure” (Smart and Secure Trade 

Lane – SSTL) cu China 

În ultima perioadă, numărul operatorilor, al porturilor și al rutelor comerciale SSTL a 

crescut și mai mult, iar programul-pilot a fost extins la alte moduri de transport în 

condițiile actuale de schimb de date. În special, a crescut numărul căilor ferate dintre UE 

și China și mai multe state membre au deschis, în plus, rute aeriene. De asemenea, două 

platforme de comerț electronic s-au alăturat SSTL, facilitând astfel gestionarea bunurilor 

de volum mare. 

Recunoașterea reciprocă a AEO 

Comisia a continuat punerea în aplicare a acordurilor de recunoaștere reciprocă existente 

cu China, Japonia, SUA, Norvegia și Elveția. În plus, Comisia a demarat negocieri cu 

Canada cu privire la un acord de recunoaștere reciprocă și a întreprins demersuri 

pregătitoare cu Singapore. 

Acorduri bilaterale privind securitatea vamală 

Comisia a înregistrat progrese în negocierea modificării acordurilor bilaterale privind 

securitatea vamală cu Elveția și Norvegia, în vederea alinierii acestora la cele mai recente 

modificări ale legislației UE. De asemenea, Comisia a colaborat intens cu Elveția și 

Norvegia în ceea ce privește participarea acestora la sistemul ICS2 și la toate procesele 

juridice și operaționale conexe pentru operatorii economici și părțile contractante. 

3. SISTEM DE MONITORIZARE 

În concluziile sale din ianuarie 2019, Consiliul a invitat Comisia să elaboreze, în strânsă 

cooperare cu statele membre, un cadru de performanță și monitorizare pentru a 

monitoriza punerea în aplicare a strategiei într-un mod mai sistematic și mai ferm în 

viitor. 

Strategia actuală se derulează în perioada 2014-2020, dar cadrul de monitorizare trebuie 

să acopere perioada aferentă strategiei următoare. Deși toate detaliile viitoarei strategii 

sunt încă în curs de pregătire, este probabil ca aceasta să abordeze și să urmărească multe 

dintre problemele identificate în strategia actuală. Comisia a elaborat un proiect de cadru 

de monitorizare (a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește 

prezentul raport), dar unele aspecte operaționale pot fi definite numai după adoptarea noii 

strategii.  

CONCLUZII 
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Prezentul raport și documentul de lucru al serviciilor Comisiei care îl însoțește oferă o 

imagine a stadiului punerii în aplicare a strategiei și a planului de acțiune actuale ale UE 

pentru gestionarea riscurilor vamale la finalul anului 2020. Acestea arată că s-au 

înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei și a 

planului de acțiune de la publicarea raportului anterior, atât la nivelul statelor membre, 

cât și al Comisiei. Statele membre au utilizat strategia pentru a îmbunătăți gestionarea 

riscurilor vamale și atribuie acesteia numeroase rezultate pozitive. Printre acestea se 

numără o conștientizare sporită a gestionării riscurilor în cadrul administrațiilor naționale 

și impulsionarea sprijinului pentru ca gestionarea riscurilor să devină o prioritate mai 

mare. 

În pofida înregistrării acestor progrese, este necesar să se consolideze în continuare 

procedurile și obligațiile prevăzute în cadrul actual. Acestea includ: (i) o utilizare mai 

eficientă a datelor existente pentru a permite o analiză mai amplă și îmbunătățită a 

riscurilor; (ii) proceduri mai eficace pentru a face față volumului tot mai mare de mărfuri 

care sosesc prin intermediul comerțului electronic; (iii) norme mai clare; (iv) un răspuns 

de control mai strict din partea statelor membre atunci când la nivelul UE au fost 

identificate riscuri care au fost comunicate statelor membre; (v) o cooperare mai 

sistematică cu alte autorități; și (vi) sisteme de monitorizare mai bune pentru AEO. În 

același timp, autoritățile vamale trebuie să ofere răspunsuri proactive și inovatoare pentru 

a aborda noile provocări care pun în pericol abordările tradiționale de gestionare și 

control al riscurilor vamale. 

Analiza riscurilor rămâne un element esențial al eficienței controalelor vamale, care ajută 

autoritățile vamale să orienteze controalele în situația în care creșterea volumului și a 

ritmului schimburilor comerciale impune, chiar mai mult ca niciodată, o abordare 

selectivă și orientată.  
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