
KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 04 — POLITYKA CELNA

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

14 04 POLITYKA CELNA

14 04 01 Finalizacja programu Cła 2002 3 — p.m. — 200 000 0,— 3 668 214,49

14 04 02 Program Cła 2007 3 32 841 500 (1) 28 500 000 (2) 35 060 000 29 610 000 22 157 429,08 15 288 119,76

Rozdział 14 04 — Razem 32 841 500 28 500 000 35 060 000 29 810 000 22 157 429,08 18 956 334,25

(1) Środki w wysokości 1 728 500 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 1 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 04 — POLITYKA CELNA (ciąg dalszy)

14 04 01 Finalizacja programu Cła 2002

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— p.m. — 200 000 0,— 3 668 214,49

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

2 087 006 (1) 200 000

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

Środki 2005 —

Środki 2006 —

Ogółem 2 087 006 200 000

(1) Środki w wysokości 1 887 006 EUR zostaną przesunięte lub umorzone.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wdrożeniem programu działań w zakresie ceł wspólnotowych,
a w szczególności na sfinansowanie działań na rzecz systemów monitorowania zarządzaniem licencją, grup roboczych, pro-
jektów lub planów pilotażowych i seminariów z urzędnikami administracji Państw Członkowskich i państw trzecich związa-
nych z polityką celną i przedstawicielami organów zewnętrznych oraz na skoordynowany rozwój wykorzystywania procedur
skomputeryzowanych, biorąc pod uwagę aktualny stan skomputeryzowania administracji krajowej i interesy podmiotów gos-
podarczych w Unii Europejskiej, a także osiągnięcia w środowisku międzynarodowym w tym obszarze.

Pomoc taka będzie świadczona pod postacią finansowania wydatków na badania, rozwój, wdrożenie i funkcjonowanie wspól-
nych systemów i definiowanie wspólnych wytycznych dotyczących szkoleń i pomocy technicznej. W skład wydatków opera-
cyjnych wchodzą również wkłady finansowe na funkcjonowanie systemów, w szczególności na zdecentralizowane wprowa-
dzanie danych; na sfinansowanie działań informacyjnych i szkoleniowych dla użytkowników systemów; zakup i konserwację
wspólnych urządzeń; na sfinansowanie pomocy technicznej.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie wydatków poniesionych w związku z realizacją działań, zwłaszcza wymianami
urzędników i organizacją wspólnych szkoleń, jakie zostały przewidziane w powyższych decyzjach dla urzędników wspólno-
towych zajmujących się cłami i podatkami pośrednimi odpowiedzialnymi za stosowanie prawa wspólnotowego w związku
z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego i zewnętrznymi granicami Wspólnoty.

W wymianach mogą uczestniczyć również pewne państwa trzecie, jeśli to pomoże w realizacji celów programu.

Środki te obejmują również finansowanie analiz celnych i badań strategicznych, rozwój zharmonizowanych metod pracy i dzia-
łań, w ramach których Państwom Członkowskim oferowana jest pomoc i wsparcie techniczne.

Szczególną uwagę należy zwrócić na programy szkoleniowe i wymiany informacji dla poprawy stanu wiedzy i kontroli niele-
galnego handlu różnymi gatunkami zwierząt i roślin w kontekście wypełniania postanowień Konwencji o międzynarodowym
handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Środki te mogą również objąć udział państw trzecich, w przypadku gdy współpraca z tymi krajami, a w szczególności przyjęcie
wspólnych procedur, ułatwi handel i poprawi skuteczność zapobiegania nadużyciom finansowym i w konsekwencji umożliwi
wydajniejsze administrowanie rynkiem wewnętrznym.
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KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 04 — POLITYKA CELNA (ciąg dalszy)

14 04 01 (ciąg dalszy)

Każdy dochód z udziału państw trzecich w umowach o współpracy w zakresie ceł, uwzględniony w pozycji 6 0 3 2 zestawienia
dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, jakie mogą zostać wprowadzone w tym artykule
zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja nr 210/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. przyjmująca program działań dla ceł we
Wspólnocie (Cła 2000) (Dz.U. L 33 z 4.2.1997, str. 24), ostatnio zmieniona decyzją nr 105/2000/WE (Dz.U. L 13 z 19.1.2000,
str. 1).

14 04 02 Program Cła 2007

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

32 841 500 (1) 28 500 000 (2) 35 060 000 29 610 000 22 157 429,08 15 288 119,76

(1) Środki w wysokości 1 728 500 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 1 500 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie

Płatność

2005 2006 2007 2008 Lata kolejne
i inne

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2005

26 094 482 14 800 000 7 000 000 4 294 482

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2004

245 000 61 000 123 000 61 000

Środki 2005 35 060 000 14 749 000 12 181 000 8 130 000

Środki 2006 34 570 000 (1) 10 696 000 17 204 000 6 670 000

Ogółem 95 969 482 29 610 000 30 000 000 (2) 29 689 482 6 670 000

(1) Z czego 6 495 000 EUR na wspólne działania, 26 680 000 EUR na działania z zakresu technologii informatycznej i 1 395 000 EUR na inne dzia-
łania i z czego 1 728 500 EUR ujęto w pozycji 31 02 41 01.

(2) Z czego 1 500 000 EUR ujęto w pozycji 31 02 41 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na wdrożenie wspólnotowego programu ceł, a w szczególności na sfinanso-
wanie wspólnych działań, działań informatycznych i innych.

Obejmują w szczególności:

— koszty podróży i diety służbowe osób z krajów uczestniczących w seminariach i warsztatach, wymianach urzędników,
szkoleniach, działaniach podsumowujących i analizach porównawczych,

— koszty związane z organizacją seminariów i warsztatów,
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KOMISJA
TYTUŁ 14 — PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ 14 04 — POLITYKA CELNA (ciąg dalszy)

14 04 02 (ciąg dalszy)

— koszty zakupu materiałów szkoleniowych,

— koszty konserwacji, rozwoju i eksploatacji obecnych systemów wymiany informacji i komunikacyjnych, koszty opera-
cyjne sieci i koszty eksploatacji instalowanych w budynkach Komisji (lub w budynkach wyznaczonych podwykonawców)
urządzeń należących do Wspólnoty. Systemy i sieci, o których mowa to: wspólna sieć komunikacyjna/wspólny interfejs
systemowy (CCN/CSI) w zakresie potrzebnym dla wsparcia funkcjonowania wymienionych tutaj systemów, system roz-
powszechniania danych (DDS), nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS/NSTI), system informacyjny doty-
czący zintegrowanej taryfy celnej Wspólnoty Europejskiej (TARIC), system informacyjny dla transferu pieczęci pochodze-
nia i transmisji pieczęci tranzytowych (TCO/TCT), europejski spis celny substancji chemicznych (ECICS), europejski system
wiążącej informacji taryfowej (EBTI/RTCE), system zarządzania nadzorem nad kontyngentami celnymi (TQS), system zwol-
nień z tytułu uszlachetnienia czynnego (IPR), system wartości jednostkowej, system informacyjny dotyczący zawieszeń ceł
i działań związanych z komputeryzacją ceł (eCustoms oraz modernizacja ceł),

— w zakresie nowych systemów komunikacji i wymiany informacji utworzonych na podstawie procedury wykonawczej okre-
ślonej w art. 4 decyzji 1998/468/WE: koszty projektowania, montażu, obsługi i rozwoju, zwłaszcza sprzętu, oprogramo-
wania i połączeń sieciowych, które dla wszystkich Państw Członkowskich muszą być wspólne dla zapewnienia wzajem-
nego połączenia i interoperacyjności systemów,

— koszty pomocy użytkownika, utrzymania, obsługi i rozwoju systemu informacyjnego zapobiegania nadużyciom finanso-
wym (AFIS),

— koszty związane z inną działalnością określoną w ramach procedury wykonawczej w art. 4 decyzji 1999/468/WE, w szcze-
gólności grup kierowniczych, grup projektowych i innego rodzaju instrumentów rozwijanych i wykorzystywanych przez
Komisję, które mogą stać się konieczne dla osiągnięcia celów programu.

Każdy dochód z udziału państw trzecich w umowach o współpracy w zakresie ceł, uwzględniony w pozycji 6 0 3 2 zestawienia
dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków, jakie mogą zostać wprowadzone w tym artykule
zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

Każdy dochód z wkładów krajów kandydujących na udział w programach wspólnotowych, uwzględniony w pozycji 6 0 3 1
zestawienia dochodów, może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) rozpo-
rządzenia finansowego.

Każdy dochód z udziału podmiotów zewnętrznych we wspólnotowej działalności zwalczania nadużyć finansowych ujętych
w pozycji 6033 zestawienia dochodów, a w szczególności znaczna część dochodów z tytułu wdrożenia porozumienia z firmą
Philip Morris International, wymierzonego przeciwko przemytowi i fałszerstwom, może stanowić podstawę udostępnienia
dodatkowych środków, które powinny zostać uwzględnione w niniejszym artykule zgodnie z art. 18 rozporządzenia
finansowego.

Podstawa prawna

Decyzja Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiająca warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy-
znanych Komisji (Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23).

Decyzja nr 253/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. przyjmująca program działań dla ceł we
Wspólnocie (Cła 2007) (Dz.U. L 36 z 12.2.2003, str. 1), zmieniona decyzją 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

15.3.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/775


