
BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 04. FEJEZET — VÁMPOLITIKA

Cím
Fejezet

Tételcsoport
Tétel

Címsor PT

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

14 04. VÁMPOLITIKA

14 04 01. A „Vám 2002” program befe-
jezése 3 — 200 000 — 6 893 000 0,— 14 715 536,29

14 04 02. A „Vám 2007” program 3 35 060 000 29 610 000 28 450 000 19 138 000 21 650 025,35 2 474 381,63

14 04. Fejezet – Összesen 35 060 000 29 810 000 28 450 000 26 031 000 21 650 025,35 17 189 917,92
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 04. FEJEZET — VÁMPOLITIKA (folytatás)

14 04 01. A „Vám 2002” program befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

— 200 000 — 6 893 000 0,— 14 715 536,29

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen
kötelezettségvállalások

10 762 484 6 893 000 200 000 3 669 484

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok —

2005. évi előirányzatok —

Összesen 10 762 484 6 893 000 200 000 3 669 484

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi vámokra vonatkozó cselekvési program végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál,
különösen pedig a licenckezelési rendszerek nyomon követésére irányuló intézkedések, a munkacsoportok, kísérleti projektek
és rendszerek, valamint a tagállamok, továbbá a vámpolitikához társult nem tagországok vámigazgatási tisztviselőinek és külső
testületek képviselőinek a részvételével rendezett szemináriumok költségei, valamint a számítógépesített vámeljárás használa-
tának koordinált fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezésére, figyelembe véve a nemzeti vámigazgatások számítógépesített-
ségének jelenlegi helyzetét, valamint az Európai Unión belüli gazdasági szereplők érdekeltségét és a nemzetközi környezet e téren
mutatkozó fejleményeit.

Ez a támogatás különféle tanulmányoknak, a közös rendszerek fejlesztésének, megvalósításának és működtetésének a finanszí-
rozása, valamint képzéssel kapcsolatban közös irányelvek meghatározásának, és a végrehajtáshoz szükséges műszaki segítség
nyújtásának a formájában jelenik meg. A működési költségek a rendszer működéséhez történő hozzájárulást is fedezik, külö-
nösen a decentralizált adatbevitel terén; fedezik továbbá a rendszer használói számára rendezendő tájékoztatási és képzési pro-
gramok költségeit, valamint a közösen használt berendezések beszerzésének és karbantartásának, továbbá a műszaki segítség-
nek a költségeit.

Ez az előirányzat a tevékenységek végrehajtása során felmerülő költségek fedezésére is szolgál, különös tekintettel a tisztviselői
csereprogramokra, valamint az említett határozatokban meghatározott közös képzési tanfolyamokra, amelyekben olyan közös-
ségi vámtisztviselők és a közvetett adózással foglalkozó adóhatósági tisztviselők vehetnek részt, akik a közös piaccal kapcso-
latban a közösségi jogszabályok érvényesítéséért és a Közösség külső határain való alkalmazásáért felelősek.

Ezekbe a csereprogramokba egyes nem tagországok is bekapcsolódhatnak, amennyiben úgy tűnik, hogy ez a bekapcsolódás elő
fogja mozdítani a program céltűzéseinek elérését.

Ez az előirányzat a vámvonatkozású elemzések és stratégiai tanulmányok készítésének, a harmonizált munkamódszerek fej-
lesztésének, valamint a tagállamok részére történő segítség és műszaki támogatás nyújtásának a fedezésére is szolgál.

Különös figyelmet kell fordítani a képzés és az információcsere terén megvalósuló olyan programokra, amelyek a veszélyezte-
tett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény végrehajtásával összefüggésben javítják az
állat- és növényfajokkal való tiltott kereskedelem felismerését és ellenőrzését.
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 04. FEJEZET — VÁMPOLITIKA (folytatás)

14 04 01. (folytatás)

Ez az előirányzat fedezheti a nem tagállamok együttműködésbe történő bekapcsolódását is, ahol az ilyen országokkal való
együttműködés, különös tekintettel a közös eljárás kialakítására, előmozdítja a kereskedelmet és javítja a visszaélések megaka-
dályozását, következésképpen a belső piac hatékonyabb igazgatását teszi lehetővé.

A vám-együttműködési egyezményekben részt vevő nem tagországoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. tétele alá tar-
tozó bevételek a költségvetési rendelet alapján pótlólagos keretek rendelkezésre bocsátását eredményezik, amelyeket ez alatt a
tételcsoport alatt kell megnyitni.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

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., 1977.2.4.,
24. o.).

14 04 02. A „Vám 2007” program

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2005. évi előirányzatok 2004. évi előirányzatok 2003. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

35 060 000 29 610 000 28 450 000 19 138 000 21 650 025,35 2 474 381,63

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások
Kifizetések

2004 2005 2006 2007 Következő évek

2004 előtti, kifizetetlen
kötelezettségvállalások

19 175 644 15 600 000 3 575 644

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2003-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2004. évi előirányzatok 28 450 000 3 538 000 13 002 500 7 797 500 4 112 000

2005. évi előirányzatok 35 060 000 13 031 856 13 621 144 8 407 000

Összesen 82 685 644 19 138 000 29 610 000 21 418 644 12 519 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vámok terén megvalósuló közösségi cselekvési program végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezésére
szolgál, különös tekintettel a közös, valamint az IT területét érintő programokra, továbbá egyéb programokra.

Ez különösen a következőket fedezi:

– a részt vevő országokból szemináriumokon, munkaértekezleteken, tisztviselői csereprogramokban, képzési programok-
ban, követő tevékenységben és összehasonlító elemzések készítésében részt vevő személyek utazási költségei és napidíja,

– a szemináriumok és munkaértekezletek szervezésével kapcsolatos költségek,

– a képzéshez szükséges bármilyen anyag beszerzési költsége,
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BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 04. FEJEZET — VÁMPOLITIKA (folytatás)

14 04 02. (folytatás)

– a meglévő információcsere és kommunikációs rendszerek fenntartási, fejlesztési és működtetési kiadásai, a Bizottság épü-
leteiben (vagy valamilyen kijelölt alvállalkozó épületeiben) felszerelt hálózat és az ott felszerelt közösségi berendezések üze-
meltetési kiadásai. Az érintett rendszerek és hálózatok a következők: közös kommunikációs hálózat/közös rendszerinter-
fész (CCN/CSI), amilyen mértékben arra az itt felsorolt rendszerek működéséhez szükség van; adattovábbító rendszer (DDS);
új számítógépesített tranzitrendszer (NCTS/NSTI); az Európai Közösségek Integrált Vámtarifája (TARIC); az eredetbélyeg-
zők lenyomatára, valamint a tranzitbélyegzők továbbítására vonatkozó tájékoztatási rendszer (TCO/TCT); a vegyi anyagok
európai vámleltára (ECICS); kötelező európai vámtarifa-tájékoztatási rendszer (EBTI/RTCE); a kvótafelügyelet igazgatási
rendszere (TQS); az aktív feldolgozás felszabadítás rendszere (IPR); egységértékrendszer; a vámok számítógépesítéséhez kap-
csolódó információs rendszerek és tevékenységek felfüggesztése,

– az 1198/468/EK határozat 4. cikkében rögzített igazgatási eljárás alapján felállított új kommunikációs és információcsere-
rendszerek esetében a tervezés, telepítés, működés és fejlesztés költségei, főként a hardver, a szoftver és a hálózati kapcso-
latok tekintetében, amelyeknek a rendszerek összekapcsolási és együttműködési képességének a biztosítása érdekében min-
den tagállam esetében azonosnak kell lenni,

– a felhasználók támogatásának, valamint a visszaélések elleni küzdelem információs rendszere (AFIS) fenntartásának,
működtetésének és fejlesztésének a költségei,

– az 1999/468/EK határozat 4. cikkében meghatározott igazgatási eljárás keretében elfogadott egyéb műveletekhez kapcso-
lódó költségek, különös tekintettel az igazgatási csoportokra, a projektcsoportokra és a program célkitűzéseinek elérésé-
hez szükségessé váló egyéb olyan eszközökre, amelyeket a Bizottság kialakít és használ.

A vám-együttműködési egyezményekben részt vevő nem tagországoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. tétele alá tar-
tozó bevételek a költségvetési rendelet alapján pótlólagos keretek rendelkezésre bocsátását eredményezik, amelyeket ez alatt a
tételcsoport alatt kell megnyitni.

A tagjelölt országok által a közösségi programokban való részvétel céljából adott hozzájárulásokból eredő, a bevételkimutatás
6 0 3 1. tétele alá tartozó bevételekből a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban további
előirányzatok nyújthatók.

Jogalap

A Bizottságnak adott végrehajtó hatalom gyakorlásával kapcsolatos eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i
1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 1999.7.17, 23. o.)

A 787/2004/EK határozattal (àHL 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.).
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