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1 Introducere 

1.1 Considerații generale 

Regulamentul (CE) nr. 1147/2002 al Consiliului (denumit în continuare „regulamentul 

privind navigabilitatea”) prevede suspendarea temporară a taxelor autonome prevăzute în 

Tariful vamal comun pentru anumite mărfuri importate pe baza unor certificate de 

navigabilitate1. Acesta permite aplicarea unor proceduri vamale simplificate în cazul 

importurilor scutite de taxe vamale de piese, componente și alte mărfuri provenite din țări 

terțe care sunt utilizate în cursul construcției, reparației, întreținerii, recondiționării, 

modificării sau transformării aeronavelor. În trecut, acestea erau importate în temeiul unor 

proceduri vamale speciale, precum cele privind destinația finală, perfecționarea activă sau 

antrepozitarea vamală. Importul în temeiul procedurilor vamale speciale necesita 

autorizarea prealabilă și/sau ulterioară sau supravegherea de către autoritățile vamale, în 

timp ce, în temeiul regulamentului privind navigabilitatea, autorizația poate fi acordată pe 

baza prezentării unui „certificat de navigabilitate” specific. Această procedură este mai 

puțin împovărătoare decât regimurile suspensive anterioare. 

 

În temeiul articolului 4 din regulamentul privind navigabilitatea, un raport privind punerea 

în aplicare a regulamentului, întocmit pe baza informațiilor primite de la statele membre, 

trebuie să fie prezentat Consiliului. Scopul prezentului raport este de a prezenta constatări 

și concluzii referitoare la punerea în aplicare a regulamentului privind navigabilitatea, pe 

baza informațiilor primite de la statele membre vizând o perioadă de trei ani, începând din 

2014 și până în 2016 (denumită în continuare „perioada examinată”). 

 

1.2 Chestionar 

În scopul de a colecta informațiile necesare, la 29 iunie 2017, Comisia a trimis un chestionar 

tuturor statelor membre. Chestionarul a cuprins 11 întrebări, care au fost împărțite în patru 

domenii:  

1. eficacitate; 
2. eficiență; 
3. coerență și 
4. activități de control. 

Datele transmise de statele membre pentru baza de date de supraveghere au fost, de 

asemenea, utilizate în prezentul raport pentru evaluarea „eficacității”. 

 

S-au primit răspunsuri la chestionar din partea a 21 de state membre, reprezentând 93,1 % 

din importurile efectuate în temeiul regulamentului privind navigabilitatea în perioada 

examinată. Anumite state membre au oferit răspunsuri și cifre pentru toate întrebările, în 

timp ce altele nu au fost întotdeauna în măsură să răspundă, în special în cazul în care au 

fost solicitate informații cuantificabile. 

 

                                                      

 

 
1
 Regulamentul (CE) nr. 1147/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 de suspendare temporară a 

drepturilor autonome din Tariful Vamal Comun pentru anumite mărfuri importate pe baza unor 
certificate de navigabilitate (JO L 170, 29.6.2002, p. 8.). 
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Un al cincilea domeniu referitor la regulamentul privind navigabilitatea, „relevanța”, a fost 

evaluat utilizând informațiile primite de la statele membre ca răspuns la o anchetă 

referitoare la posibilele îmbunătățiri ale regulamentului privind navigabilitatea, care a fost 

realizată în iunie 2014. 

 

2 Raport privind constatările 
 

Această secțiune a raportului prezintă constatările în ceea ce privește relevanța, 

eficacitatea, eficiența, coerența și activitățile de control referitoare la regulamentul privind 

navigabilitatea. Aceste constatări au fost elaborate pe baza informațiilor primite de la 

statele membre. 

 

2.1 Relevanța regulamentului 

Astfel cum s-a menționat la punctul 1.3, o anchetă desfășurată în rândul statelor membre a 

fost realizată în 2014 pentru a identifica posibile îmbunătățiri ale regulamentului privind 

navigabilitatea. Răspunsurile primite din partea statelor membre furnizează informații 

importante privind punerea în aplicare a regulamentului, precum și orientări utile cu privire 

la anumite domenii care trebuie îmbunătățite pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice 

sau juridice. 

 

În răspunsurile la chestionar, statele membre au subliniat importanța regulamentului, 

întrucât acesta reduce sarcina administrativă pentru funcționarii vamali, permițându-le 

acestora să utilizeze alte proceduri vamale decât acordarea autorizațiilor de destinație 

finală și monitorizarea și supervizarea altor proceduri vamale speciale (de exemplu, regimul 

de perfecționare activă, antrepozitarea vamală). 

 

Cu toate acestea, o serie de state membre au subliniat faptul că regulamentul privind 

navigabilitatea necesită clarificări suplimentare în ceea ce privește certificatele autorizate 

eligibile pentru acordarea suspendării taxelor autonome prevăzute în Tariful vamal comun. 

În opinia lor, sporirea clarității în acest domeniu ar elimina incertitudinile cu privire la 

certificatele necesare și ar încuraja operatorii de aeronave să utilizeze posibilitățile 

prevăzute de regulamentul privind navigabilitatea. De asemenea, statele membre au 

solicitat mai multe îmbunătățiri ale procedurilor ce vizează mărfurile care urmează să fie 

reparate. 

 

Statele membre au fost, de asemenea, deschise cu privire la posibilitatea de simplificare 

suplimentară a procedurilor pentru operatorii de aeronave, permițând importurile scutite 

de taxe vamale pe baza certificatelor inclusiv pentru aeronavele militare. Această 

posibilitate de simplificare suplimentară se bazează pe faptul că, foarte adesea, piesele pot 

fi utilizate pentru ambele tipurile de aeronave și că destinația finală nu este întotdeauna 

cunoscută la momentul importului. Aceasta ar fi, de asemenea, în concordanță cu 

articolul 324 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 

al Comisiei, care nu face distincție între aeronave civile și militare în ceea ce privește 

descărcarea simplificată a regimului de perfecționare activă. De asemenea, ea completează 

și este conformă cu Regulamentul (CE) nr. 150/2003 privind suspendarea drepturilor 

vamale la anumite armamente și echipamente militare. 
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Răspunsurile au fost mixte în ceea ce privește lista mărfurilor eligibile pentru o suspendare 

în temeiul regulamentului privind navigabilitatea. Unele state membre au preferat 

menținerea situației actuale (status quo), în timp ce altele au fost în favoarea unei liste 

detaliate la nivel de poziție sau subpoziție NC, cu condiția ca lista să poată fi modificată 

rapid. În plus, trebuie amintit, de asemenea, în această privință faptul că integrarea 

regulamentului privind navigabilitatea în TARIC nu a fost efectuată pentru toate codurile NC 

de la capitolele 25 - 97 din NC, dar că lista de coduri a fost redusă în cursul discuțiilor din 

cadrul Grupului de experți în chestiuni vamale legate de TARIC. 

 

Ca răspuns la aceste preocupări, Comisia pregătește în prezent o propunere adresată 

Consiliului, care va înlocui regulamentul privind navigabilitatea și va actualiza, raționaliza 

și simplifica și mai mult procedurile aplicabile importurilor scutite de taxe vamale de 

anumite mărfuri care pot fi utilizate pentru aeronave sau care pot fi încorporate în 

acestea. Acest proces ar trebui să se termine către sfârșitul anului 2017. 

2.2 Eficacitate 

 

În ceea ce privește evaluarea eficacității regulamentului privind navigabilitatea, trei 

întrebări au fost adresate statelor membre pentru a determina măsura în care simplificarea 

procedurilor vamale pentru operatorii economici și pentru autoritățile vamale a contribuit 

la realizarea obiectivului regulamentului. Răspunsurile sunt prezentate în graficele de mai 

jos: 

 

Întrebarea 1: regulamentul privind navigabilitatea și-a atins obiectivul în ceea ce privește 

simplificarea procedurilor vamale aplicabile importurilor scutite de taxe vamale de piese, 

componente și alte mărfuri care sunt utilizate în cursul construcției, reparației, 

întreținerii, recondiționării, modificării sau transformării aeronavelor? 

 

Tabelul 1 

 
Sursă: Răspunsurile statelor membre la chestionar 

 

Întrebarea 2: în ce măsură considerați că sarcina administrativă ce revine operatorilor 

economici din sectorul aeronautic a fost redusă de regulamentul privind navigabilitatea în 

ceea ce privește diminuarea necesității utilizării de către operatorii respectivi a 

procedurilor vamale suspensive (de exemplu, procedurile privind destinația finală, 

perfecționarea activă, antrepozitarea vamală)? 

 

Tabelul 2 

 
Sursă: Răspunsurile statelor membre la chestionar 

 

38,10% 47,62% 9,52% 4,76% 

În mare măsură Într-o oarecare măsură Într-o mică măsură Deloc Nu știu 

42,86% 47,62% 9,52% 

În mare măsură Într-o oarecare măsură Într-o mică măsură Deloc Nu știu 
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Întrebarea 3: în ce măsură sarcina administrativă ce revine autorităților vamale a fost 

redusă de regulamentul privind navigabilitatea în ceea ce privește reducerea necesității 

utilizării de către operatorii economici a procedurilor vamale suspensive (de exemplu, 

procedurile privind destinația finală, perfecționarea activă, antrepozitarea vamală)? 

 

Tabelul 3 

 
Sursă: Răspunsurile statelor membre la chestionar 

 

 

Răspunsurile statelor membre arată că marea majoritate a administrațiilor publice (peste 

85 % dintre respondenți) consideră că regulamentul privind navigabilitatea și-a atins scopul 

de a reduce sarcina administrativă ce revine operatorilor economici din sectorul aeronautic. 

Marea majoritate consideră, de asemenea, că regulamentul a contribuit la reducerea sarcinii 

administrative ce revine autorităților vamale naționale. 

 

Economiile de costuri obținute de întreprinderile din UE care importă piese, componente și 

alte mărfuri care fac obiectul regimului suspensiv pot avea beneficii mai ample, precum 

stimularea competitivității industriei aeronautice din UE, eficientizarea metodelor de 

producție și crearea sau menținerea de locuri de muncă în UE. 

 

Cu toate acestea, două state membre au raportat că încă mai există cazuri în care operatorii 

economici insistă în favoarea aplicării regimului de perfecționare activă și nu utilizează 

procedurile simplificate oferite de regulamentul privind navigabilitatea. 

 

2.3 Eficiență 

 

Datele din baza de date de supraveghere au fost folosite pentru a cuantifica valoarea 

importurilor efectuate în temeiul regulamentului în perioada examinată. Aceste informații 

sunt prezentate la punctul 2.3.1, fiind defalcate în funcție de originea importurilor, de statul 

membru importator și de subpoziția NC. 

 

2.3.1 Valoarea importurilor 

 

Tabelul 4: Valoarea importurilor din perioada 2014-2016, exprimată în EUR, în funcție de țara de 

origine 

Valorile 
importurilor, 
per țară de 

origine 2014 2015 2016 

Total general 
pentru perioada  

2014-2016 

Statele Unite 
ale Americii 8 658 536 103 11 112 281 769 14 010 541 826 33 781 359 698 

Canada 630 774 271 822 536 320 960 885 100 2 414 195 690 

Singapore 253 882 594 252 674 439 255 790 579 762 347 612 

Japonia 184 631 396 242 008 025 278 012 288 704 651 709 

Turcia 85 705 800 173 137 100 233 401 407 492 244 307 

42,86% 47,62% 4,76% 

În mare măsură Într-o oarecare măsură Într-o mică măsură Deloc Nu știu 
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China 111 280 770 172 631 537 168 208 313 452 120 619 

Mexic 72 617 669 155 400 109 205 357 625 433 375 404 

Elveția 135 621 526 97 256 260 103 608 054 336 485 840 

Filipine 47 909 481 63 139 468 164 470 527 275 519 476 

Taiwan 50 860 474 76 550 593 66 832 444 194 243 511 

Total general 
pentru primele 

10 țări 10 231 820 084 13 167 615 619 16 447 108 162 39 846 543 865 

Total general 
pentru toate 

țările 11 289 774 034 14 906 427 347 18 522 590 954 44 718 792 334 

Sursă: baza de date de supraveghere 

 

Valoarea totală a tuturor importurilor efectuate în UE în perioada examinată a fost de 

44 718 792 334 EUR. Importurile din primele 10 țări de origine, clasificate în ordinea 

volumului importurilor, reprezintă 39 846 543 865 EUR (89,1 % din suma totalului general). 

Tabelul de mai sus arată o creștere constantă a valorilor importurilor în perioada 

examinată. 

 

Din tabel reiese în mod clar faptul că Statele Unite ale Americii au fost de departe principala 

țară de origine, în ceea ce privește valoarea schimburilor comerciale exprimată în EUR, pe 

parcursul întregii perioade examinate. Canada s-a clasat pe al doilea loc din punct de vedere 

al valorii schimburilor comerciale, înregistrând tendințe crescătoare în perioada examinată. 

Singapore s-a clasat pe al treilea loc în ceea ce privește valoarea schimburilor comerciale, 

valoarea bunurilor exportate de Singapore rămânând relativ stabilă în cursul perioadei 

examinate. Valoarea importurilor a crescut semnificativ pentru Japonia (+ 51 %), Turcia 

(+ 172 %), Mexic (+ 182 %) și Filipine (+ 243 %). 

 

Tabelul 5: Prima și ultima coloană din tabelul 4, transpuse în format de grafic, indicând procentul 

aferent valorilor importurilor (primele 10 țări de origine și totalul general pentru toate țările de 

origine pentru perioada 2014-2016) 

 

5,4%

1%

1,6% 1% 0,6%

1,7% 0,8%

0,4%
1,1%

75,5%

10,9%

Valoarea importurilor (%) din perioada 2014-2016, 
în funcție de țara de origine 

Canada - 5,4%

China - 1%

Japonia - 1,6%

Mexic - 1%

Filipine - 0,6%

Singapore - 1,7%

Elveția - 0,8%

Taiwan - 0,4%

Turcia - 1,1%

Statele Unite ale Americii 75,5%

Total general pentru toate celelalte țări 
de origine - 10,9%
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Tabelul 6: Valoarea importurilor din perioada 2014-2016, exprimată în EUR, în funcție de statul 

membru 

Valorile 
importurilor per 

stat membru 2014 2015 2016 Total general 

Germania  3 953 545 804 4 888 963 973 5 801 425 448 14 643 935 225 

Regatul Unit  3 067 202 607 4 112 329 609 5 302 307 837 12 481 840 053 

Franța  2 283 119 979 3 402 016 736 4 453 822 183 10 138 958 898 

Țările de Jos  577 602 997 717 607 299 865 998 485 2 161 208 781 

Spania 406 207 547 391 394 246 432 677 834 1 230 279 626 

Italia 142 749 661 269 796 330 361 276 115 773 822 106 

Luxemburg 204 498 753 210 331 595 225 266 316 640 096 664 

Polonia 131 030 197 168 749 737 214 885 793 514 665 727 

Republica Cehă 81 283 683 153 500 591 114 602 786 349 387 060 

Belgia  76 789 159 80 363 341 120 178 533 277 331 033 

Total general 
pentru 

importatorii din 
primele 10 state 

membre 10 924 030 386 14 395 053 456 17 892 441 331 43 211 525 173 

Total general 
pentru toate 

statele membre  11 289 774 034 14 906 427 347 18 522 590 954 44 718 792 334 

Sursă: baza de date de supraveghere 

Tabelul 7: Prima și ultima coloană din tabelul 6, transpuse în format de grafic, indicând procentul 

aferent valorilor importurilor, per stat membru, pentru perioada 2014-2016 

 
 

Trei state membre [DE, UK și FR] au cele mai mari valori ale importurilor pentru perioada 

examinată, ceea ce poate fi explicat prin faptul că cel mai mare producător din domeniul 

aviației din UE dispune de unități de producție în țările respective. Importurile lor constituie 

DE - 32,7%

UK - 27,9%

FR - 22,7%

NL - 4,8%

ES - 2,8% IT - 1,7%

LU - 1,4% PL - 1,2% CZ - 0,8%

BE - 0,6%

Alte state membre - 3,4%

Valoarea importurilor (%) din perioada 2014-2016   
în funcție de statul membru

Germania (DE)

Marea Britanie (UK)

Franța (FR)

Țările de Jos (NL)

Spania (ES)

Italia (IT)

Luxemburg (LU)

Polonia (PL)

Republica Cehă (CZ)

Belgia (BE)

 Total general pentru importatorii din
celelalte state membre
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37 264 734 176 EUR (83,3 % din valoarea totală de 44 718 792 334 EUR înregistrată în 

perioada respectivă). Cu toate acestea, valorile importurilor pentru alte state membre (în 

special NL, IT și PL) au crescut, de asemenea, în cursul perioadei examinate. 

 

Tabelul 8: Primele 15 subpoziții NC utilizate cel mai frecvent, în EUR, pentru perioada 2014-2016 

 

Primele 15 
subpoziții NC 

utilizate cel mai 
frecvent  Descriere 

Total general  
pentru perioada 2014-

2016  
în EUR 

8411 91 Părți de turboreactoare sau de turbopropulsoare 19 384 532 811 

8803 30 Alte părți de avioane sau de elicoptere 3 383 005 487 

8411 12 Turboreactoare de o forță peste 25 kN 3 329 771 994 

9014 20 
Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau 
spațială (altele decât busolele) 1 200 399 757 

8803 20 Trenuri de aterizare și părți ale acestora 840 848 278 

8537 10 

Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte 
suporturi echipate cu mai multe aparate de la 
pozițiile 8535 sau 8536, pentru comanda sau 
distribuirea electricității, inclusiv cele care 
încorporează instrumente sau aparate de la capitolul 
90, precum și aparatele cu comandă numerică, 
altele decât aparatele de comutare de la poziția 
8517 — pentru tensiuni de maximum 1 000 V 734 716 410 

8411 22 Turbopropulsoare cu puterea peste 1 100 kW 673 655 101 

8481 80 

Articole de robinetărie și articole similare pentru 
țevi, cazane, rezervoare, 
cuve și recipiente similare, inclusiv reductoarele de 
presiune și vanele 
termostatice 516 308 529 

8411 99 Părți de alte turbine cu gaz 508 717 133 

8411 21 
Turbopropulsoare cu puterea de maximum 
1 100 kW 472 935 098 

9032 89 
Instrumente și aparate pentru reglare sau control 
automat: (altele decât manostatele și termostatele) 448 780 830 

8544 30 

Seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte 
seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de 
transport 354 191 153 

8411 11 Turboreactoare de o forță de maximum 25 kN 350 993 592 

8526 91 Aparate de radionavigație 334 871 961 

9031 80 
Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de 
control nedenumite și necuprinse în altă parte 324 608 356 

Sursă: Baza de date de supraveghere 

 

Mărfurile cu cel mai mare volum al schimburilor comerciale efectuate în perioada 

examinată se încadrează la subpoziția 8411 91 — Părți de turboreactoare și de 

turbopropulsoare (un nivel al taxei de 2,7 %) și la subpoziția 8803 30 — Părți de avioane sau 

de elicoptere (un nivel al taxei de 2,7 %). Subpoziția 8411 91 reprezintă 43,3 % din valoarea 

totală a importurilor. 

 

2.3.2 Beneficii obținute ca urmare a reducerii sarcinii administrative 
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Orice informație care permite cuantificarea beneficiilor rezultate în urma oricărei reduceri 

raportate a sarcinii administrative ce revine autorităților vamale este foarte valoroasă 

pentru evaluarea eficienței. 

 

În vederea efectuării unei evaluări suplimentare a eficienței, statelor membre li s-a adresat 

întrebarea următoare: 

 

Întrebarea 4: care sunt beneficiile estimate, exprimate în echivalent normă întreagă, care 

rezultă din reducerea sarcinii administrative ce revine administrației dumneavoastră ca 

urmare a aplicării acestui regulament? 

 

Statele membre au indicat faptul că utilizarea procedurii vamale simplificate în temeiul 

regulamentului are un impact important, atât pentru administrațiile lor vamale, cât și 

pentru operatorii economici. Cu toate acestea, ele nu pot să cuantifice beneficiile estimate 

în termeni de echivalent normă întreagă rezultate din reducerea sarcinii administrative, 

deoarece fie nu au estimat statisticile respective, fie astfel de date sunt imposibil de 

determinat. 

 

Statele membre au fost de părere că utilizarea certificatelor de navigabilitate — pentru care 

nu este necesară autorizarea sau supravegherea vamală — a redus în mod semnificativ 

sarcina administrativă, deoarece ea a economisit timpul care, în caz contrar, ar fi fost 

necesar pentru a acorda autorizația de destinație finală sau pentru a supraveghea 

procedurile aferente regimului de perfecționare activă sau antrepozitării vamale. 

 

Valoarea semnificativă a mărfurilor importate în temeiul regulamentului privind 

navigabilitatea demonstrează amploarea beneficiilor aduse de acest regulament pentru 

operatori în ceea ce privește eficiența. 

 

2.4 Coerență 

 

În temeiul articolului 2 alineatul (3) din regulamentul privind navigabilitatea, se pot aplica 

proceduri simplificate atunci când mărfurile sunt puse în liberă circulație. Chestionarul a 

inclus două întrebări cu privire la acest subiect, cu scopul de a asigura complementaritatea 

și coerența regulamentului cu alte domenii ale legislației vamale: 

 

Întrebarea 5 și întrebarea 6: Care este numărul de cazuri întâlnite în perioada examinată 

în care mărfurile aflate în regim suspensiv au fost puse în liberă circulație în temeiul 

procedurilor simplificate (s-a completat rubrica 44 din documentul administrativ unic) și 

care este procentul de proceduri simplificate în raport cu totalul de cazuri în care s-a 

acordat regimul suspensiv? 

 

Tabelul 9: Procentul de proceduri simplificate, în raport cu numărul total de cazuri în care s-a acordat 

regimul suspensiv 
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Sursă: răspunsurile statelor membre la chestionar 

 

Graficul arată că numărul de cazuri raportate care au făcut obiectul procedurilor 

simplificate a rămas constant în raport cu numărul total de cazuri în care s-a acordat 

regimul suspensiv. Potrivit cifrelor privind valoarea importurilor pentru perioada 2014-

2016, cazurile care au făcut obiectul procedurilor simplificate reprezintă puțin peste 50 % 

din numărul total al cazurilor în care s-a acordat regimul suspensiv. 

 

Din datele raportate de către statele membre, menționate mai sus, rezultă că 

regulamentul privind navigabilitatea este complementar cu legislația vamală în ceea ce 

privește procedurile simplificate de import. 

 

2.5 Activități de control 

În plus față de controalele vamale normale fundamentate pe analiza riscului, regulamentul 

privind navigabilitatea recunoaște riscul prezentat de falsificarea certificatelor de 

navigabilitate și prevede recurgerea la avize din partea experților reprezentanți ai 

autorităților aeronautice naționale. 

Prin urmare, chestionarul a inclus întrebări referitoare la controalele realizate de 

autoritățile vamale în vederea punerii în aplicare a regulamentului. 

Întrebarea 7: în perioada examinată, câte controale vamale a efectuat administrația 

dumneavoastră asupra mărfurilor importate în temeiul acestui regulament? 
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2016 0% 42% 72% 67% 90% 93% 21% 86% 8% 62% 31% 75% 54%

2015 2% 37% 69% 54% 86% 93% 77% 72% 8% 64% 20% 67% 54%

2014 4% 22% 58% 57% 87% 94% 75% 69% 9% 42% 20% 67% 50%

Procentul cazurilor care au făcut obiectul 
procedurilor simplificate raportate pentru 

perioada 2014 - 2016 
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Statele membre au atras atenția asupra faptului că operatorii economici ar trebui să pună la 

dispoziția autorităților vamale toate informațiile relevante pentru controlul vamal. În cazul 

în care doresc să aplice procedurile vamale simplificate în temeiul regulamentului, 

operatorii economici sunt obligați să prezinte un certificat de navigabilitate. Aceasta este o 

condiție pentru acordarea unui tratament tarifar favorabil pentru punerea în liberă 

circulație. Prin urmare, autoritățile vamale trebuie să efectueze controalele necesare și să 

verifice dacă certificatul de navigabilitate corespunde modelului de certificat. 

Statele membre au furnizat răspunsuri diferite în ceea ce privește numărul de controale 

efectuate. În plus față de numărul total de controale vamale, unele state membre au 

furnizat, de asemenea, cifre privind activități de control precum controalele documentelor, 

controalele fizice și auditurile postvămuire. 

Tabelul 10: Controalele vamale efectuate asupra mărfurilor importate în temeiul regulamentului 

privind navigabilitatea în perioada 2014-2016 

Întrebarea 7: Număr de controale  

Controale fizice  97 

Controale ale documentelor  13 981 

Controale ale certificatelor 142  

Audituri postvămuire 7 

Controale vamale (nespecificat) 6 705  

Total  20 932 
Sursă: răspunsurile statelor membre la chestionar 

 

 

Întrebarea 8: care este valoarea totală a taxelor percepute în perioada examinată ca 

urmare a nerespectării regulamentului de către operatori? 

 

Majoritatea statelor membre nu dispun de statistici cu privire la acest subiect și nici nu au 

detectat nereguli grave în ceea ce privește utilizarea regulamentului privind navigabilitatea. 

Majoritatea statelor membre au raportat că efectuează audituri postvămuire pentru a 

verifica validitatea procedurii. Cea mai mare valoare a taxelor percepute de un stat membru 

ca urmare a detectării unor nereguli a fost de 21 681 EUR. Trebuie remarcat faptul că au 

existat cazuri în care autoritățile vamale ale statelor membre au refuzat declarații cu codul 

de preferință 119 deoarece certificatele de navigabilitate erau, de fapt, certificate de 

conformitate, care, în mod evident, nu fac obiectul regulamentului privind navigabilitatea. 

De asemenea, unele state membre au răspuns că autoritățile lor vamale solicită 

întotdeauna o certificare a transportului în plus față de controlul vamal (al documentelor 

sau fizic). Scopul este de a se asigura că acele componente care sunt însoțite de certificatul 

de navigabilitate au fost încorporate sau utilizate efectiv în aeronavă. În cazul în care nu se 

prezintă un certificat de transport, statele membre au raportat că urmează să inițieze 

procedura de recuperare a taxelor relevante. 
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Întrebarea 9: în perioada examinată, de câte ori a solicitat administrația dumneavoastră 

avizul unui expert reprezentant al serviciilor naționale din cadrul autorităților 

dumneavoastră aeronautice naționale (articolul 3)? 

 

Răspunsurile statelor membre au arătat că, în cazul în care au motive întemeiate să creadă 

că certificatele de navigabilitate au fost falsificate, ele solicită opinia unui expert 

reprezentant al autorităților aeronautice naționale. În plus, în mai multe cazuri, statele 

membre au procedat la consultări informale cu autoritățile aeronautice civile naționale 

pentru validarea autenticității și a acurateței certificatelor. 

 

Întrebarea 10: care este numărul total de certificate falsificate detectate prin aplicarea 

articolului 3 în perioada examinată? 

 

Niciunul dintre statele membre nu a detectat certificate falsificate în perioada examinată. 

Cu toate acestea, cele mai multe dintre acestea au primit o copie a certificatului marcată cu 

ștampila „COPIE LEGALIZATĂ”. 

 

Întrebarea 11: în urma aplicării articolului 3 din regulament, care a fost costul mediu plătit 

pentru obținerea avizului din partea experților autorităților dumneavoastră aeronautice 

naționale? 

 

Cele mai multe state membre nu au furnizat niciun fel de statistici pentru această întrebare, 

întrucât nu solicitaseră avize formale din partea experților. Statele membre care au solicitat 

avize din partea experților le-au primit gratuit, în majoritatea cazurilor acestea fiind 

considerate drept „consultări informale”. 

 

Controalele efectuate de statele membre asupra importurilor care fac obiectul 

regulamentului privind navigabilitatea au revelat puține cazuri de nerespectare a 

regulamentului. 

 

3 Concluzii 

Pentru perioada 2014-2016, Regulamentul (CE) nr. 1147/2002 al Consiliului a fost evaluat 

din punctul de vedere al relevanței, al eficacității, al eficienței, al coerenței, precum și al 

activităților de control. Evaluat în funcție de toți acești factori, regulamentul a avut un 

impact pozitiv semnificativ asupra operatorilor economici și a administrațiilor vamale 

deopotrivă. 

Regulamentul prevede suspendarea temporară a taxelor autonome prevăzute în Tariful 

vamal comun pentru anumite mărfuri importate pe baza unor certificate de navigabilitate. 

Acesta a simplificat procedurile vamale aplicabile importurilor scutite de taxe vamale de 

piese, componente și alte mărfuri care sunt utilizate în cursul construcției, reparației, 

întreținerii, recondiționării, modificării sau transformării aeronavelor, care erau importate 

anterior în temeiul procedurilor de perfecționare activă. 

În plus, economiile de costuri obținute de întreprinderile din UE care importă piese, 

componente și alte mărfuri care fac obiectul regimului suspensiv pot avea beneficii mai 

ample, precum stimularea competitivității industriei aeronautice din UE, eficientizarea 

metodelor de producție și crearea și menținerea de locuri de muncă în UE. 
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Informațiile primite de la statele membre indică în mod clar faptul că motivația esențială 

care stă la baza simplificării procedurilor vamale și a suspendării tarifului vamal comun 

rămâne valabilă. Regulamentul asigură claritatea, simplifică procedurile, reduce sarcina 

administrativă pentru operatorii economici și administrațiile vamale și sprijină 

competitivitatea industriei aeronautice din UE. 

Ca răspuns la preocupările exprimate de statele membre, Comisia a transmis Consiliului o 

propunere menită să înlocuiască regulamentul privind navigabilitatea, cu scopul de a 

actualiza, raționaliza și simplifica și mai mult procedurile aplicabile importurilor scutite de 

taxe vamale de mărfuri care sunt utilizate pentru aeronave sau care sunt încorporate în 

acestea. Acest proces ar trebui să se încheie până la sfârșitul lunii martie 2018. 
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