
BIZOTTSÁG
14. CÍM — ADÓÜGYEK ÉS VÁMUNIÓ

14 04. ALCÍM — VÁMPOLITIKA

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

14 04. VÁMPOLITIKA

14 04 01. Korábbi vámügyi programok
befejezése 1.1 — 21 000 000 34 955 000 36 229 000 30 840 940,53 22 455 889,18

14 04 02. Vám 2013 1.1 41 868 000 9 000 000

14 04. Alcím – Összesen 41 868 000 30 000 000 34 955 000 36 229 000 30 840 940,53 22 455 889,18

14 04 01. Korábbi vámügyi programok befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 21 000 000 34 955 000 36 229 000 30 840 940,53 22 455 889,18

Megjegyzések

Korábbi 14 04 01. és 14 04 02. jogcímcsoport

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,

– szemináriumok, munkaértekezletek és egyéb hasonló találkozók szervezésével kapcsolatos költségek,

– a képzéshez szükséges anyagok beszerzésének és kifejlesztésének költségei,

– a meglévő információcsere- és kommunikációs rendszerek fenntartási, fejlesztési és működtetési költségei, a hálózat műkö-
dési költségei, valamint a Bizottság épületeiben (vagy egy kijelölt alvállalkozó épületeiben) felszerelt közösségi berendezé-
sek üzemeltetési költségei. Az érintett rendszerek és hálózatok a következők: közös kommunikációs hálózat/közös
rendszerinterfész (CCN/CSI), amilyen mértékben arra az itt felsorolt rendszerek működéséhez szükség van; adattovábbító
rendszer (DDS); új számítógépesített tranzitrendszer (NCTS/NSTI); az Európai Közösségek integrált vámtarifájára (TARIC)
vonatkozó információs rendszer; az eredetbélyegzők 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); az
egységértékrendszer; a vámok számítógépesítéséhez kapcsolódó információs rendszer és tevékenységek felfüggesztése,

– az 1999/468/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
minden tagállam esetében azonosnak kell lenni,

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

– egyéb, a program célkitűzéseinek megvalósításához szükséges fellépésekhez kapcsolódó költségek.
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14 04. ALCÍM — VÁMPOLITIKA (folytatás)

14 04 01. (folytatás)

A vám-együttműködési egyezményekben részt vevő nem tagországoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. tétele alá tar-
tozó bevételek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján pótlólagos előirányzatok rendelkezésre
bocsátását eredményezhetik, amelyeket e jogcímcsoportban kell szerepeltetni.

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

Jogalap

A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított, 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 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 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 624/2007/EK határozattal (HL L 154., 2007.6.14., 25. o.) hatályon kívül helyezve.

14 04 02. Vám 2013

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

41 868 000 9 000 000

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

Ez az előirányzat fedezi a Vám 2013 program végrehajtására fordított kiadásokat, különösen a közös fellépések,
IT-tevékenységek és egyéb tevékenységek finanszírozását.

Ez különösen a következőket fedezi:

– az információcsere- és kommunikációs rendszerek bizottsági elemeinek beszerzési, fejlesztési, fenntartási és napi működ-
tetési költségei, nevezetesen az alábbi hálózatok esetében: közös kommunikációs hálózat/közös rendszerinterfész
(CCN/CSI), beleértve a visszaélések elleni küzdelem információs rendszeréhez (AFIS) kapcsolódó kommunikációs kiadáso-
kat; a Számítógépesített Árutovábbítási Eljárás (CTS); a vámtarifa rendszerek, különösen: adattovábbító rendszer (DDS); a
kombinált nómenklatúra (CN), az Európai Közösségek integrált vámtarifájának (TARIC) információs rendszere; a kötelező
európai vámtarifa-tájékoztatási rendszer (EBTI), a kvótafelügyelet igazgatási rendszere (TQS); a vámfelfüggesztési informá-
ciós rendszer (SUSPENSIONS), az iratminta-kezelő rendszer (SMS), a feldolgozási eljárások információs rendszere (ISPP), a
vegyi anyagok európai vámleltára (ECICS), valamint az exportőrök nyilvántartási rendszere (REX); a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. április 13-i 648/2005/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletben meghatározott, a biztonság növelésére szolgáló rendszerek, különösen a közösségi kockázat-
kezelési rendszer, az export-ellenőrzési rendszer (ECS), az import-ellenőrzési rendszer (ICS) és az engedélyezett gazdálkodók
rendszere (AEO); bármilyen új, közösségi jogszabály által létrehozott és a munkaprogramban előírt vámügyi kommuniká-
ciós és információcsere-rendszer, beleértve az elektronikus vámrendszereket,

– a program igazgatásához közvetlenül kapcsolódó, illetve célkitűzései eléréséhez szükséges előkészítő, felügyeleti, ellenőr-
zési, auditálási és értékelési tevékenységek költsége, különösen tanulmányok, találkozók, tájékoztatási és publikációs tevé-
kenységek, valamint az elsődlegesen információcserére szolgáló IT-hálózatokhoz kapcsolódó költségek,
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– a részt vevő országok tisztviselőinél a teljesítményértékelésekkel, munkalátogatásokkal, szemináriumokkal, workshopok-
kal, projekt- és irányítási csoportokkal, képzéssel és felügyeleti tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő utazási és ellátási
költségek,

– szemináriumok, munkaértekezletek és egyéb hasonló találkozók szervezésével kapcsolatos költségek,

– eseti szakértők és részvevők részvételével kapcsolatban felmerülő utazási és ellátási költségek,

– a képzési rendszerek és modulok beszerzésének, fejlesztésének, felszerelésének, karbantartásának költsége, amennyiben
ezek valamennyi részt vevő ország számára közösek,

– a program célkitűzéseinek megvalósításához szükséges bármely egyéb tevékenység költségei.

A vám-együttműködési egyezményekben részt vevő nem tagországoktól származó, a bevételkimutatás 6 0 3 2. tétele alá tar-
tozó bevételek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja alapján pótlólagos előirányzatok rendelkezésre
bocsátását eredményezhetik, amelyeket e jogcímcsoportban kell szerepeltetni.

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

Jogalap

A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gya-
korlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat (HL L 184., 1999.7.17.,
23. o.).

A közösségi vámügyi cselekvési program (Vám 2013) létrehozásáról szóló, 2007. május 23-i 624/2007/EK európai parla-
menti és tanácsi határozat (HL L 154., 2007.6.14., 25. o.).

A papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló, 2008. január 15-i 70/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
határozat (HL L 23., 2008.1.26., 21. o.).

A Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló, …-i …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L …).

Jogi hivatkozások

A Közösségi Vámkódex (Korszerűsített Vámkódex) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javas-
lat (COM(2005) 608 végleges).

A papírmentes vámkezelési és kereskedelmi környezetről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat
(COM(2005) 609 végleges).
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