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A BIZOTTSÁG 800/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2014. július 24.)
a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szol
gáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a
nemzeti programok és a különleges átutazási rendszer keretében nyújtott működési támogatás
finanszírozására vonatkozó jelentéstételi és egyéb gyakorlati eljárások meghatározásáról
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz
létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
10. cikke (6) bekezdésére és 11. cikke (6) bekezdésére,
mivel:
(1)

Az 515/2014/EU rendelet 19. cikke értelmében az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) alkal
mazandó a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre. Ebből következően bármely,
az 514/2014/EU rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és végrehajtási rendelet
alkalmazandó a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre.

(2)

A 802/2014/EU (3) és a 799/2014/EU (4) bizottsági végrehajtási rendelet kifejezetten meghatározta a Bizottság és
a tagállamok közötti elektronikus adatcsererendszerre vonatkozó feltételeket, a nemzeti programok mintáját, vala
mint az éves és záró végrehajtási jelentés mintáját.

(3)

Az 515/2014/EU rendelet 10. cikkének (1) bekezdése lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy a külső határok és a
vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz keretében juttatott összeg 40 %-át arra használják fel, hogy
működési támogatást nyújtsanak az Unió számára közszolgáltatást jelentő feladatok és szolgáltatások elvégzéséért
felelős hatóságok számára. A nemzeti programja keretében működési támogatást nyújtani kívánó tagállamot a
nemzeti program jóváhagyását megelőzően konkrét információk szolgáltatására kell felkérni annak érdekében,
hogy a Bizottság értékelhesse az 515/2014/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeket.
Hasonlóképpen, a működési támogatás vonatkozásában is meg kell határozni a pótlólagos jelentéstételi követel
ményeket.

(4)

Az 515/2014/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése kiegészítő egyedi működési támogatásként forrásokat juttat
Litvániának a Litvánia és a Bizottság közötti különleges átutazási rendszer összefüggésében. Litvániát fel kell kérni
az ezzel kapcsolatos konkrét információk szolgáltatására annak érdekében, hogy a Bizottság értékelhesse az
515/2014/EU rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében említett, Litvánia által az eszköz keretében elszámolni
kívánt költségek támogathatóságát. Hasonlóképpen, a különleges átutazási rendszer működési támogatásának
vonatkozásában is meg kell határozni a pótlólagos jelentéstételi követelményeket.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia hely
zetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában, az rá
nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Tekintve, hogy e rendelet a schengeni vívmányokra épül, Dánia az
említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően az e rendeletről szóló tanácsi döntést követő hat hónapos
időszakon belül határoz arról, hogy e rendeletet nemzeti jogában végrehajtja-e.

(1) HL L 150., 2014.5.20., 143. o.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 514/2014/EU rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, valamint a
rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló
eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 112. o.).
3
( ) A Bizottság 2014. július 24-i 802/2014/EU végrehajtási rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a
rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló
eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a
nemzeti programok mintájának meghatározásáról, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti elektronikus adatcsererendszer feltéte
leinek megállapításáról (lásd e Hivatalos Lap 22. oldalát).
(4) A Bizottság 2014. július 24-i 799/2014/EU végrehajtási rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a
rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló
eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében az
éves és záró végrehajtási jelentés mintájának meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 4. oldalát).
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(6)

Izland és Norvégia tekintetében ez a rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejleszté
sére irányuló társulásáról szóló megállapodás (1) értelmében vett schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek
továbbfejlesztését jelenti, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (2) 1. cikkének A. és B. pontjában említett
területekhez tartoznak.

(7)

Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról
szóló megállapodás (3) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi,
amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (4) 3. cikkével összefüggésben értelme
zett 1. cikkének A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(8)

Liechtenstein tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liech
tensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci
Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és
fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv (5) értelmében a
schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a
2011/350/EU tanácsi határozat (6) 3. cikkével összefüggésben értelmezett 1. cikkének A. és B. pontjában említett
területhez tartoznak.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések mielőbbi alkalmazása és a nemzeti programok jóváhagyásával kapcsolatos
késedelmek elkerülése érdekében e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép
hatályba.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a menekültügyi, migrációs és integrációs, valamint belső
biztonsági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A nemzeti programok és a különleges átutazási rendszer keretében nyújtott működési támogatás finanszírozá
sára vonatkozó gyakorlati intézkedések
(1) Amennyiben egy tagállam úgy dönt, hogy működési támogatást kér az 515/2014/EU rendelet 10. cikke értel
mében, úgy a 802/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében előírt információkon kívül az e rendelet I. mellékletében
felsorolt információkat is a Bizottság rendelkezésére bocsátja.
A szóban forgó tagállam az e rendelet II. mellékletében szereplő minta alapján kidolgozott indikatív tervezési dokumen
tumot is a Bizottság rendelkezésére bocsátja.
(2) Amennyiben Litvánia úgy dönt, hogy igénybe veszi a különleges átutazási rendszer működési támogatását az
515/2014/EU rendelet 11. cikke értelmében, úgy a 802/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében előírt informáci
ókon kívül az e rendelet III. mellékletében felsorolt információkat is a Bizottság rendelkezésére bocsátja.
(3) Az e cikkben említett információkat és dokumentumokat a 802/2014/EU végrehajtási rendelet 2. cikke értelmében
létrehozott elektronikus adatcsererendszeren keresztül juttatják el a Bizottsághoz.
(1) HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
(2) A Tanács 1999. május 17-i 1999/437/EK határozata az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság
között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás
alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176.,1999.7.10., 31. o.).
3
( ) HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
(4) A Tanács 2008. január 28-i 2008/146/EK határozata az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az
Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).
(5) HL L 160., 2011.6.18., 21. o.
(6) A Tanács 2011. március 7-i 2011/350/EU határozata az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini
Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci
Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő
ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló
jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).
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2. cikk
A nemzeti programok és a különleges átutazási rendszer keretében nyújtott működési támogatás finanszírozá
sára vonatkozó jelentéstételi minta
(1) Amennyiben a működési támogatás finanszírozása a nemzeti program keretében történik, az érintett tagállam az
514/2014/EU rendelet 54. cikkében említett, a 799/2014/EU végrehajtási rendelet mellékletében található minta alapján
kidolgozott végrehajtási jelentésben számol be a támogatás végrehajtásáról.
A tagállam a végrehajtási jelentés benyújtásával egyidejűleg az e rendelet IV. mellékletében felsorolt információkat is a
Bizottság rendelkezésére bocsátja.
(2) Amennyiben a különleges átutazási rendszer működési támogatásának finanszírozása Litvánia nemzeti program
jának keretében történik, Litvánia az 514/2014/EU rendelet 54. cikkében említett, a 799/2014/EU végrehajtási rendelet
mellékletében található minta alapján kidolgozott végrehajtási jelentésben számol be a támogatás végrehajtásáról.
Litvánia a végrehajtási jelentés benyújtásával egyidejűleg az e rendelet V. mellékletében felsorolt információkat is a
Bizottság rendelkezésére bocsátja.
(3) Az e cikkben említett információkat a 802/2014/EU végrehajtási rendelet 2. cikke értelmében létrehozott elektro
nikus adatcsererendszeren keresztül juttatják el a Bizottsághoz.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a
Szerződéseknek megfelelően.
Kelt Brüsszelben, 2014. július 24-én.
a Bizottság részéről
az elnök
José Manuel BARROSO
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I. MELLÉKLET
A NEMZETI PROGRAMOK KERETÉBEN NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS PROGRAMOZÁSA

Amennyiben a nemzeti program működési támogatást tartalmaz, valamennyi tagállamnak tanúsítania kell az
515/2014/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételeknek való megfelelést.
Nemzeti célkitűzés: nyújtson általános tájékoztatást a működési támogatás felhasználásáról, beleértve a célkitűzéseket
és a teljesítendő célokat, valamint a működésitámogatás-mechanizmus keretében finanszírozandó szolgáltatásokról és
feladatokról.
Amennyiben a nemzeti program a vízumügyre vagy a határigazgatásra vonatkozó működési támogatást tartalmaz, töltse
ki és csatolja az "indikatív tervezési űrlapot". Az "indikatív tervezési űrlap" nem képezi a nemzeti program jóváhagyá
sáról szóló bizottsági határozat részét.
KONKRÉT CÉLKITŰZÉS: Működési támogatás/az 515/2014/EU rendelet 10. cikkének (2) bekezdése
tanúsítja, hogy megfelel a határigazgatással és vízumüggyel kapcsolatos uniós vívmányoknak.
tanúsítja, hogy megfelel a jó kormányzásra vonatkozó uniós előírásoknak és iránymutatásoknak
a határigazgatás és a vízumügy területén, különös tekintettel a külső határokon történő ellenőrzésről szóló schengeni
jegyzékre, a Határőrök gyakorlati kézikönyvére és a vízumokról szóló kézikönyvre.
Nemzeti célkitűzés: Vízumügyi működési támogatás

Nemzeti célkitűzés: Határigazgatási működési támogatás

L 219/14

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2014.7.25.

II. MELLÉKLET
A NEMZETI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ INDIKATÍV
TERVEZÉSI ŰRLAP

Ez az űrlap nem képezi részét a nemzeti program jóváhagyásáról szóló bizottsági határozatnak.
Mindkét típusú (vízumügyi vagy határigazgatási) működési támogatás tekintetében benyújtandó:
i.

a kedvezményezettek indikatív felsorolása:
— a kedvezményezett neve (pl. Külügyminisztérium, a rendőrség bevándorlási osztálya, parti őrség, kikötői hatóság,
fegyveres erők) és jogállása (pl. közigazgatási szerv, részvénytársaság stb.),
— a kedvezményezett jogszabályi kötelezettségei,
— a kedvezményezett által a határigazgatással/vízumüggyel kapcsolatban végzett fő tevékenységek típusai, beleértve
a támogatni kívánt tevékenységeket.
Szükség esetén további sorok illeszthetők be;

ii. a feladatok indikatív felsorolása: a kedvezményezett alábbiakhoz kapcsolódó fő feladatainak bemutatása:
— vízumkibocsátás, beleértve az 515/2014/EU rendelet 10. cikke értelmében támogatni kívánt feladatokat, vagy
— határigazgatás, beleértve az 515/2014/EU rendelet 10. cikke értelmében támogatni kívánt feladatokat. A kedvez
ményezett által ellátott feladatok közül csupán azokat kell bemutatni, amelyek a határigazgatáshoz és a beván
dorlás ellenőrzéséhez kapcsolódnak (pl. az illegális belépés megelőzése érdekében tengerfelügyeleti tevékenységet
végző fegyveres erők).
A feladatokat a végrehajtás földrajzi helyszíne szerint csoportosítsa (pl. Pekingben működő főkonzulátus, Külügymi
nisztérium, szlovák–ukrán határ). Lehetőség szerint adja meg, hogy a határigazgatási működési támogatás keretében
bemutatott egyes feladatok mely határszakaszt érintik;
iii. a személyzet indikatív létszáma:adott esetben tüntesse fel az érintett személyzet, valamint az egyes kezdeményezettek,
illetve feladatok tekintetében támogatni kívánt személyzet létszámát (a működési támogatás teljes időtartamára vonat
kozó teljes munkaidős egyenértéken számítva);
iv. indikatív költségvetési bontás a kedvezményezett típusa és az alábbi költségkategóriák szerint:
személyzeti költségek, beleértve a képzési költségeket
szolgáltatások költsége (pl. karbantartás és javítás)
felszerelések fejlesztése és cseréje
ingatlan (értékcsökkenés, felújítás)
informatikai rendszerek (a VIS, a SIS és az új informatikai rendszerek üzemeltetési igazgatása, a létesítmények bérlése
és felújítása, kommunikációs infrastruktúra és biztonság)
műveletek (a fenti kategóriákba nem besorolható költségek)
I. indikatív tervezési űrlap: Vízumügyi működési támogatás
I.1. rész: A feladatok indikatív felsorolása

Feladat

Kedvezményezett

1. Konzulátusok és más országokban található egyéb szervezetek
1.1.
1.n.

Személyzet
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2. Központi és egyéb szervezetek (vízumkibocsátással foglalkozó, szakosított központi szolgálatok, amelyek tevé
kenysége nem egy konkrét helyhez kötött; pl. Külügyminisztérium – vízumügyi osztály)
2.1.
2.n.
I.2. rész: Indikatív költségvetési bontás

Kedvezményezet
tenként összesen

Kedvezményezett:
1.1.

személyzeti költségek, beleértve a képzési költségeket

1.2.

szolgáltatások költsége (pl. karbantartás és javítás)

1.3.

felszerelések fejlesztése/cseréje

1.4.

ingatlan (értékcsökkenés, felújítás)

1.5.

informatikai rendszerek (a VIS, a SIS és az új informatikai rendszerek üzemeltetési
igazgatása, a létesítmények bérlése és felújítása, kommunikációs infrastruktúra és
biztonság)

1.6.

műveletek (a fenti kategóriákba nem besorolható költségek)

Összesen:

II. indikatív tervezési űrlap: Határigazgatási működési támogatás
II.1. rész: A feladatok indikatív felsorolása

Feladat
1. Szárazföldi határok
1.1.
1.n.
2. Tengeri határok
2.1.
2.n.
3. Légi határok
3.1.
3.n.

Kedvezményezett

Személyzet
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4. Központi és egyéb szolgálatok (határigazgatási szakosított központi szolgálatok, amelyek tevékenysége nem
egy konkrét helyhez kötött; pl. a határőrök székhelyén végzett kockázatelemzés, képzési tevékenységek)
4.1.
4.n.
II.2. rész: Indikatív költségvetési bontás

1. Kedvezményezett:
1.1.

személyzeti költségek, beleértve a képzési költségeket

1.2.

szolgáltatások költsége (pl. karbantartás és javítás)

1.3.

felszerelések fejlesztése/cseréje

1.4.

ingatlan (értékcsökkenés, felújítás)

1.5.

informatikai rendszerek (a VIS, a SIS és az új informatikai rendszerek üzemeltetési igazga
tása, a létesítmények bérlése és felújítása, kommunikációs infrastruktúra és biztonság)

1.6.

műveletek (a fenti kategóriákba nem besorolható költségek)

Összesen:

Kedvez
ménye
zetten
ként
összesen
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III. MELLÉKLET
A KÜLÖNLEGES ÁTUTAZÁSI RENDSZER KERETÉBEN NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS PROGRA
MOZÁSA

A különleges átutazási rendszer keretében nyújtott működési támogatás (Litvánia): Ismertesse a különleges átutazási rend
szer végrehajtására vonatkozó nemzeti stratégiát és az abban előírt követelményeket, valamint a követelmények teljesítése
érdekében meghatározott nemzeti célkitűzéseket. Ismertesse e stratégia eredményeit és az elérni kívánt hatásait.
A pótlólagos költségek típusa: Tüntesse fel a különleges átutazási rendszer végrehajtása kapcsán támogatni kívánt pótló
lagos költségek típusát.
Rendkívüli eset: A különleges átutazási rendszer (Litvánia) működési támogatása

A pótlólagos költségek típusa

IV. MELLÉKLET
JELENTÉSTÉTEL A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Összefoglaló: Készítsen összefoglalót a működési támogatás végrehajtása terén az adott pénzügyi évben tett előrelépé
sekről (a kiinduló helyzethez képest), valamint a megvalósított célokról és célkitűzésekről.
Fellépések: Sorolja fel az adott pénzügyi évben végrehajtott fő fellépéseket, a sikereket, valamint a feltárt (és megoldott)
problémákat.
KONKRÉT CÉLKITŰZÉS: Összefoglaló a működési támogatásról

Vízumügyi fellépések működési támogatása

Határigazgatási működési támogatás
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V. MELLÉKLET
JELENTÉSTÉTEL A KÜLÖNLEGES ÁTUTAZÁSI RENDSZER KERETÉBEN NYÚJTOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGA
TÁSRÓL

Különleges átutazási rendszer (a konkrét rendeletekben előírtak értelmében): Készítsen összefoglalót a különleges támoga
tási rendszer végrehajtásáról.
Számoljon be a stratégia vagy a nemzeti célkitűzések bármilyen változásáról, illetve az esetlegesen jövőbeni változást
okozó tényezőkről.
Számoljon be a különleges átutazási rendszer teljesítményét befolyásoló jelentős tényezőkről.
— Nemzeti célkitűzések: Sorolja fel az év során végrehajtott fő fellépéseket, a sikereket, valamint a feltárt (és megoldott)
problémákat.
KONKRÉT CÉLKITŰZÉS: Összefoglaló a különleges átutazási rendszer (Litvánia) működési támogatásáról

Nemzeti célkitűzés: A különleges átutazási rendszer kapcsán végrehajtott fellépések

