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Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

14 04 POLITYKA CELNA

14 04 01 Zakończenie wcześniejszych pro-
gramów dotyczących ceł 1.1 — 12 000 000 — 21 000 000 30 857 456,82 19 833 567,63

14 04 02 Program Cła 2013 1.1 48 368 000 18 000 000 41 868 000 9 000 000

Rozdział 14 04 — Ogółem 48 368 000 30 000 000 41 868 000 30 000 000 30 857 456,82 19 833 567,63

14 04 01 Zakończenie wcześniejszych programów dotyczących ceł

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

— 12 000 000 — 21 000 000 30 857 456,82 19 833 567,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków na wdrożenie wspólnotowego programu ceł, a w szczególności na
sfinansowanie 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, warsztatów i innych spotkań,

— koszty zakupu i opracowania materiałów szkoleniowych,

— koszty konserwacji, rozwoju i eksploatacji obecnych systemów wymiany informacji i komunikacyjnych, koszty operacyj-
ne 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 dotyczą-
cy zintegrowanej taryfy celnej Wspólnoty Europejskiej (TARIC), system informacyjny dla transferu pieczęci
pochodzenia i transmisji pieczęci tranzytowych (TCO/TCT), europejski spis celny substancji chemicznych (ECICS),
europejski system wiążącej informacji taryfowej (EBTI/RTCE), system zarządzania nadzorem nad kontyngentami celny-
mi (TQS), system zwolnień z tytułu uszlachetnienia czynnego (IPR), system wartości jednostkowej, system informacyjny
dotyczący zawieszeń ceł i działań związanych z komputeryzacją ceł (e-Customs oraz modernizacja ceł),

— w zakresie nowych systemów komunikacji i wymiany informacji utworzonych na podstawie procedury wykonawczej okre-
ślonej w art. 4 decyzji 1999/468/WE: koszty projektowania, montażu, obsługi i rozwoju, zwłaszcza sprzętu, oprogramo-
wania i połączeń sieciowych, które dla wszystkich państw członkowskich muszą być wspólne dla zapewnienia wzajemnego
połączenia i interoperacyjności systemów,

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

— koszty związane z innymi działaniami, które mogą być niezbędne do realizacji celów programu.

Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów
kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, ujęte w pozycji 6 0 3 1 ogól-
nego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego.
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Wszelkie dochody pochodzące z uczestnictwa państw trzecich innych niż kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące
z Bałkanów Zachodnich w porozumieniach o współpracy celnej, ujęte w pozycji 6 0 3 2 zestawienia dochodów, mogą stano-
wić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków w ramach tego artykułu, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) 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, s. 23).

Decyzja nr 253/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2003 r. przyjmująca program działań dla ceł we
Wspólnocie (Cła 2007) (Dz.U. L 36 z 12.2.2003, s. 1).

14 04 02 Program Cła 2013

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

48 368 000 18 000 000 41 868 000 9 000 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków na wdrożenie programu Cła 2013, a w szczególności na sfinansowanie
wspólnych działań, działań informatycznych i innych.

Obejmują one w szczególności:

— koszty zakupu, opracowania, instalacji, konserwacji i bieżącego działania wspólnotowych elementów systemu komunika-
cji i wymiany informacji, który obejmuje: wspólną sieć komunikacyjną/wspólny interfejs systemowy (CCN/CSI), w tym
koszty komunikacji związane z systemem informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych (AFIS); skomputeryzowany
system tranzytowy (CTS); systemy taryfowe, w szczególności system rozpowszechniania danych (DDS), nomenklaturę sca-
loną (CN), system informatyczny dla zintegrowanej taryfy celnej Wspólnoty (TARIC), europejską wiążącą informację ta-
ryfową (EBTI), kontyngenty taryfowe oraz system zarządzania kontyngentami taryfowymi (TQS), system informacji
o zawieszeniach, system zarządzania wzorami (SMS), system informacji dla procedur uszlachetniania (ISSP), europejski spis
celny substancji chemicznych (ECICS) oraz system zarejestrowanych eksporterów (REX); system zwiększania bezpieczeń-
stwa określony w rozporządzeniu (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmie-
niającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U. L 117 z 4.5.2005,
s. 13), w tym wspólnotowy system zarządzania ryzykiem, system kontroli eksportu (ECS), system kontroli importu (ICS)
oraz system dotyczący upoważnionych podmiotów gospodarczych (AEO); wszelkie nowe systemy komunikacji i wymia-
ny informacji związane z cłami, w tym elektroniczne systemy celne, ustanowione na mocy prawodawstwa wspólnotowe-
go i przewidziane w programie prac,

— wydatki związane z działaniami przygotowawczymi i związanymi z monitoringiem, kontrolą, audytem i oceną, które do-
tyczą bezpośrednio zarządzania programem i realizacji jego celów, a w szczególności koszty badań, spotkań, działań infor-
macyjnych i publikacji oraz wydatki związane z sieciami IT w odniesieniu do wymiany informacji,

— koszty podróży i utrzymania poniesione przez urzędników z uczestniczących krajów w związku z wyznaczaniem
standardów, wizytami roboczymi, seminariami, warsztatami, grupami zarządzającymi projektami,
szkoleniami i monitorowaniem,

— koszty związane z organizacją seminariów, warsztatów i innych spotkań,

— koszty przejazdów i utrzymania poniesione w związku z uczestnictwem ekspertów i uczestników ad hoc,

— koszt nabycia, opracowania, instalacji i eksploatacji systemów i modułów szkoleniowych, o ile są one wspólne dla wszyst-
kich uczestniczących krajów,

— koszt wszelkich innych działań niezbędnych dla realizacji celów programu.
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Wszelkie dochody pochodzące z wkładów krajów kandydujących, a w stosownych przypadkach również potencjalnych krajów
kandydujących z Bałkanów Zachodnich, na udział tych krajów w programach wspólnotowych, ujęte w pozycji 6 0 3 1 ogól-
nego zestawienia dochodów, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d)
rozporządzenia finansowego.

Wszelkie dochody pochodzące z uczestnictwa państw trzecich innych niż kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące
z Bałkanów Zachodnich w porozumieniach o współpracy celnej, ujęte w pozycji 6 0 3 2 zestawienia dochodów, mogą stano-
wić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków w ramach tego artykułu, zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. d) 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, s. 23).

Decyzja Rady 2000/305/WE z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między
Wspólnotą Europejską a Szwajcarią dotyczącego poszerzenia wspólnej sieci łączności/wspólnego systemu połączeń (CCN/CSI)
w ramach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Dz.U. L 102 z 27.4.2000, s. 50).

Decyzja Rady 2000/506/WE z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspól-
notą Europejską a Norwegią dotyczącego rozszerzenia wspólnej sieci łączności/wspólnego systemu połączeń (CCN/CSI) w ra-
mach Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 35).

Decyzja nr 624/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca program działań dla ceł we
Wspólnocie (Cła 2013) (Dz.U. L 154 z 14.6.2007, s. 25).

Decyzja nr 70/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie elektronicznego środowiska
dla urzędów celnych i handlu (Dz.U. L 23 z 26.1.2008, s. 21).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające wspólnotowy
kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) (Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1).
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