
BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 03. ALCÍM — AZ ADÓÜGY ÉS A VÁMPOLITIKA NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

14 03. AZ ADÓÜGY ÉS A VÁMPOLI-
TIKA NEMZETKÖZI VONAT-
KOZÁSAI

14 03 01. Vámügyi együttműködés és
nemzetközi támogatás („Vám
2002”) – A program záró
műveletei 4 — — p.m. p.m. 0,— 0,—

14 03 02. Vámügyi együttműködés és
nemzetközi segítségnyújtás
(„Vám 2007”) 4 p.m. 1 206 078 1 755 000 2 059 920 822 045,58 432 884,81

14 03. Alcím – Összesen p.m. 1 206 078 1 755 000 2 059 920 822 045,58 432 884,81
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 03. ALCÍM — AZ ADÓÜGY ÉS A VÁMPOLITIKA NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI (folytatás)

14 03 01. Vámügyi együttműködés és nemzetközi támogatás („Vám 2002”) – A program záró műveletei

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— — p.m. p.m. 0,— 0,—

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 592 1 592 (1)

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok p.m.

2007. évi előirányzatok —

Összesen 1 592 1 592

(1) A fennálló kötelezettségvállalás felszabadításra kerül a pénzügyi év során.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vámegyüttműködés, valamint a nem közösségi országoknak vám- és adóügyekben nyújtott segítség prob-
lémamentes lebonyolításával és koordinációjával kapcsolatos intézkedések költségeinek fedezésére szolgál.

A működési költségek főként a következőkből állnak:

– a nyomon követő műveletek, a munkacsoportok, a nem közösségi kormánytisztviselők részvételével megvalósuló intéz-
kedések, illetve projektek és szemináriumok költségei,

– tanulmányok, elemzések és szimulációk finanszírozása,

– a társadalmi tudatosság fokozására irányuló kampányok és kommunikációs programok,

– nem közösségi országok részére történő segítségnyújtás, képzés és műszaki támogatás finanszírozása,

– pénzügyi hozzájárulások a nem közösségi országok vagy külső testületek által lebonyolított kommunikációs és a társa-
dalmi tudatosság fokozására irányuló kampányokhoz,

– az Európai Unió és a nem tagországok részvételével történő két- és többoldalú találkozók szervezésének finanszírozása,
valamint az utóbbiak részvételének fedezése.

A vám-együttműködési egyezményekben részt vevő, nem tagországok részvételéből származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. vagy
6 0 3 2. jogcíme alá tartozó bevételek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján pótlólagos előirány-
zatok rendelkezésre bocsátását eredményezhetik, amelyeket ez alatt a jogcímcsoport alatt kell megnyitni.

Jogalap

A 105/2000/EK határozattal (HL L 13., 2000.1.19., 1. o.) módosított, a Közösség vámjaira vonatkozó cselekvési program
(Vám 2000) elfogadásáról szóló, 1996. december 19-i 210/97/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 33., 1997.2.4.,
24. o.).

A Tanács 2001. március 19-i határozata a Bizottság felhatalmazásáról az Európai Közösség nevében való tárgyalásra a Vám-
együttműködési Tanácsot létrehozó, 1950. december 15-én Brüsszelben aláírt egyezmény módosításáról, az Európai Közös-
ségnek a szervezetben való tagsága céljából.

A műszaki segítségnyújtási intézkedések jogi alapja a különféle együttműködési, szabadkereskedelmi, vámuniós és társulási meg-
állapodásokban található meg, amelyek a Közösség és számos, tagsággal nem rendelkező ország között jöttek létre, különösen
a felvételt kérő országokkal.
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 03. ALCÍM — AZ ADÓÜGY ÉS A VÁMPOLITIKA NEMZETKÖZI VONATKOZÁSAI (folytatás)

14 03 02. Vámügyi együttműködés és nemzetközi segítségnyújtás („Vám 2007”)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 1 206 078 1 755 000 2 059 920 822 045,58 432 884,81

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

1 610 998 1 059 920 551 078

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 1 755 000 1 000 000 655 000 100 000

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen 3 365 998 2 059 920 1 206 078 100 000

Megjegyzések

Ebből az előirányzatból szándékozzák finanszírozni a konferenciákat és szemináriumokat, a technikai segélynyújtást és infor-
matikai támogatást magukban foglaló intézkedéseket a Közösség és a tagállamok által, harmadik országok igazgatásainak rész-
vételével folytatott, képzésre, technikai segélynyújtásra és együttműködésre vonatkozó intézkedések összehangolása céljából
annak érdekében, hogy biztosítsák a közösségi tevékenységek külső és belső konzisztenciáját.

A működési költségek az alábbiak részére szervezett képzési, műszaki segítségnyújtási és együttműködési tevékenység költsé-
geit is fedezik:
– tagjelölt országok, annak érdekében, hogy a kibővítési folyamattal összefüggésben meg tudjanak felelni a Közösség vám-
jogi rendelkezéseinek; ebben a vonatkozásában az előirányzat célja a segítségnyújtás, a megfelelőségi ellenőrzések, vala-
mint a nemzeti rendszereknek a Közösség rendszerével történő összekapcsolása révén felmerülő költségek fedezése,

– harmadik országok részére, azért, hogy vámigazgatásuk korszerűsítését támogassák.

A vám-együttműködési egyezményekben részt vevő, nem tagországok részvételéből származó, a bevételkimutatás 6 0 3 1. vagy
6 0 3 2. jogcíme alá tartozó bevételek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján pótlólagos előirány-
zatok rendelkezésre bocsátását eredményezhetik, amelyeket ez alatt a jogcímcsoport alatt kell megnyitni.

Az előirányzat célja a 2006. december 31-ig vállalt kötelezettségek rendezése. Az e sor által finanszírozott intézkedésekre vonat-
kozó 2007-es kötelezettségvállalási előirányzatok a 22. címben találhatók.

Jogalap

A Bizottság felhatalmazásáról az Európai Közösség nevében való tárgyalásra a Vám-együttműködési Tanácsot létrehozó, az Euró-
pai Közösségnek a szervezetben való tagsága céljából 1950. december 15-én Brüsszelben aláírt egyezmény módosításáról szó-
ló, 2001. március 19-i tanácsi határozat.

A 787/2004/EK határozattal (HL L 138., 2004.4.30., 12. o.) módosított, a Közösség vámjaira vonatkozó cselekvési program
(Vám 2007) elfogadásáról szóló, 2003. február 11-i 253/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 36., 2003.2.12.,
1. o.).

A technikai segítségnyújtási intézkedések jogi alapja a különféle együttműködési, szabadkereskedelmi, vámuniós és társulási
megállapodásokban található meg, amelyek a Közösség és számos, tagsággal nem rendelkező ország között jöttek létre, külö-
nösen felvételt kérő országokkal.

Az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210.,
2006.7.31., 82. o.).
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