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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

BRUXELLES, DEN 26/08/2011 

DET ALMINDELIGE BUDGET – REGNSKABSÅRET 2011
SEKTION III – KOMMISSIONEN AFSNIT 09, 12

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 23/2011

EUR

FRA

KAPITEL - 0902 Lovgrundlaget for den digitale dagsorden
ARTIKEL - 09 02 01 Fastlæggelse og gennemførelse af EU's politik
inden for elektronisk kommunikation Forpligtelser - 1 630 000

Betalinger - 1 308 716

TIL

KAPITEL - 1202 Politikken for det indre marked
ARTIKEL - 12 02 01 Gennemførelse og udvikling af det indre marked Forpligtelser  1 630 000

Betalinger  1 308 716
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I. FORHØJELSE

a) Budgetpost

12 02 01 - Gennemførelse og udvikling af det indre marked

b) Tal pr. 10.6.2011
Forpligtelser Betalinger

1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 8 400 000 7 903 086
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 0
2. Overførsler 0 0

3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 3 713 897 3 753 966

5. Uudnyttede/disponible bevillinger (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Behov indtil regnskabsårets udgang 6 316 103 5 457 836

7. Foreslået forhøjelse 1 630 000 1 308 716

8. Forhøjelse i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A) 19,40 % 16,56 %
9. Summen af forhøjelser i henhold til finansforordningens 

artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse 
med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af 
regnskabsårets endelige bevillinger. 

- -

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5)
Forpligtelser Betalinger

1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 0
2. Disponible bevillinger pr. 10.6.2011 0 0
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] -   -   

d) Nærmere begrundelse for forhøjelsen

De ekstra bevillinger, der anmodes om, er nødvendige for at dække udgifter til foranstaltninger, der bidrager 
til gennemførelsen af det indre marked for tjenesteydelser og drift og udvikling af dette i overensstemmelse 
med tjenesteydelsesdirektivet (2006/123/EF). Forhøjelsen skal især anvendes til foranstaltninger, der sikrer 
interoperabilitet mellem medlemsstaternes IT-systemer og kommunikationsnet for at gøre det indre marked 
for tjenesteydelser mere effektivt, understøtte vækstpotentialet i servicesektoren samt sikre, at borgerne og 
virksomhederne i størst muligt omfang har adgang til de rettigheder og muligheder, der er knyttet til åbningen 
og udvidelsen af det indre marked for tjenesteydelser. Nedenstående foranstaltninger finansieres:

- Undersøgelse af grænseoverskridende adgang/SMV's adgang til elektroniske udbud. Denne 
servicekontrakt omfatter simulering af grænseoverskridende leverandørers og SMV's erfaringer med 
deltagelse i online-indkøbsprocedurer. Formålet er at identificere og analysere de konstaterede 
vanskeligheder og god praksis for adgang til e-udbud. Anslået budget 400 000 EUR.

- Undersøgelse af postvirksomhedernes adfærd med hensyn til prisfastsættelse og dens 
indvirkning på brugerne af posttjenester. Undersøgelsen resulterer i en vurdering af de 
lovinstrumenter, der er til rådighed for at føre tilsyn med den prispolitik, der føres af virksomheder med en 
stærk markedsposition. Denne adfærd kan have en skadelig indvirkning på brugerne, hvis de nationale 
tilsynsmyndigheder ikke reagerer på en hensigtsmæssig måde. Prisbegrænsninger i det bredere 
kommunikationsmix samt i forbindelse med den hertil knyttede logistik skal undersøges. Undersøgelsen 
bør indeholde anbefalinger vedrørende de bedste reguleringsprincipper for at bekæmpe ekskluderende 
adfærd (aggressive priser og margenklemme), samt udnyttende misbrug (prisdiskrimination). Anslået 
budget 380 000 EUR.
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- Evaluering af direktivet om advokater. Den foreslåede undersøgelse har et tredobbelt sigte: 
i) at vurdere, i hvilket omfang direktiverne har bidraget til integration på det indre marked for juridiske 
tjenester og advokatstand;
ii) at give et systematisk overblik over de lovgivningsmæssige rammer for advokatstanden i 
medlemsstaterne, undersøge deres indvirkning på markedet for  juridiske tjenester og identificere 
områder, hvor direktiverne muligvis skal tilpasses de ændrede forhold i praksis, og
iii) at undersøge samspillet mellem direktiverne og den nyligt vedtagne EU-lovgivning, bl.a. 
servicedirektivet, e-handelsdirektivet og forskellige instrumenter på området med frihed, retfærdighed og 
sikkerhed. Undersøgelsen kan eventuelt foreslå anbefalinger vedrørende en mulig reform af lovgivningen. 
Anslået budget 500 000 EUR..

- Gennemførlighedsundersøgelse af en beskyttelse af geografiske betegnelser for produkter ud 
over landbrugsprodukter på det indre marked.   Denne undersøgelse er en opfølgning af meddelelsen
"En europæisk strategi for industriel ejendomsret" fra 2008, hvori Kommissionen anførte, at den ville 
vurdere muligheden for at beskytte geografiske betegnelser for produkter ud over landbrugsprodukter. På 
grund af den nuværende opsplitning eller mangel på beskyttelse for produkter ud over 
landbrugsprodukter i en række medlemsstater, er der ikke lige vilkår inden for EU. Det har en negativ 
indvirkning på det indre markeds funktion. Sigtet med undersøgelsen er at fremlægge en analyse for 
Kommissionen af de eksisterende lovgivningsrammer i medlemsstaterne og en omfattende vurdering af 
de berørte parters behov, den økonomiske virkning og de retlige muligheder for at gennemføre en 
ordning for beskyttelse af geografiske betegnelser for produkter ud over landbrugsprodukter inden for EU. 
Anslået budget: 350 000 EUR.

Den foreslåede forhøjelse af betalingsbevillingerne er nødvendig for at opfylde de kontraktlige forpligtelser.
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II. FRAFØRSEL

a) Budgetpost

09 02 01 - Fastlæggelse og gennemførelse af EU's politik
inden for elektronisk kommunikation

b) Tal pr. 10.6.2011
Forpligtelser Betalinger

1A. Regnskabsårets bevillinger (oprindeligt budget + ÆB) 4 000 000 3 808 716
1B. Regnskabsårets bevillinger (EFTA) 0 0
2. Overførsler 0 0

3. Regnskabsårets endelige bevillinger (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Udnyttelse af regnskabsårets endelige bevillinger 402 225 1 560 306

5. Uudnyttede/disponible bevillinger (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Behov indtil regnskabsårets udgang 1 967 775 939 694

7. Foreslået fraførsel 1 630 000 1 308 716

8. Fraførsel i procent af regnskabsårets bevillinger (7/1A)  40,75 %  34,36 %
9. Summen af fraførsler I henhold til finansforordningens 

artikel 23, stk. 1, litra b) og c), beregnet i overensstemmelse 
med artikel 17a i gennemførelsesbestemmelserne, i procent af 
regnskabsårets bevillinger

- -

c) Indtægter fra inddrivelser (fremført) (C5)
Forpligtelser Betalinger

1. Disponible bevillinger ved årets begyndelse 0 0
2. Disponible bevillinger pr. 10.6.2011 0 0
3. Udnyttelsesgrad [(1-2)/1] -   -

d) Nærmere begrundelse for fraførslen

Under budgetproceduren i 2011 forhøjede budgetmyndigheden bevillingerne under denne budgetpost for at 
støtte foranstaltninger, der sikrer interoperabilitet mellem medlemsstaternes IT-systemer og 
kommunikationsnet for at gøre det indre marked for tjenesteydelser mere effektivt, understøtte 
vækstpotentialet i servicesektoren samt fremme gennemførelsen af det indre marked for tjenesteydelser i 
overensstemmelse med servicedirektivet (2006/123/EC).

En række projekter, der er direkte relateret til gennemførelsen af servicedirektivet, er tidligere blevet 
finansieret over EU-budgettet under afsnit 12 "Det Indre Marked", især artikel 12 02 01 – "Gennemførelse og 
udvikling af det indre marked". I overensstemmelse med princippet om specificering er det derfor 
hensigtsmæssigt, at foranstaltninger vedrørende gennemførelse af det indre marked for tjenesteydelser 
fortsat finansieres under samme artikel i afsnit 12. 

Det foreslås derfor, at forpligtelsesbevillinger på 1,63 mio. EUR overføres til ovennævnte artikel. Samtidig 
foreslås det, at de betalingsbevillinger, som ikke kan gennemføres inden for de nuværende eller fremtidige 
retlige forpligtelser under artikel 09 02 01, overføres til samme artikel 12 02 01 for at sikre en gnidningsløs 
gennemførelse af budgettet i 2011.


