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EURÓPAI BIZOTTSÁG

BRÜSSZEL, 26/08/2011 

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS – 2011
III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG 09., 12. CÍM

DEC 23/2011. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

EUR

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL:

09 02. ALCÍM – A digitális menetrend szabályozási kerete
09 02 01. JOGCÍMCSOPORT — Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós 
politika meghatározása és végrehajtása

Kötelezettségvállalási 
előirányzatok - 1 630 000

Kifizetési előirányzatok - 1 308 716

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA:

12 02. ALCÍM – Belső piaci politika
12 02 01. JOGCÍMCSOPORT – A belső piac megvalósítása és fejlesztése Kötelezettségvállalási 

előirányzatok 1 630 000
Kifizetési előirányzatok 1 308 716
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I. EMELÉS

a) Megnevezés

12 02 01 – A belső piac megvalósítása és fejlesztése

b) 2011.06.10-i adatok
Kötelezettségvállalási 

előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1A. Költségvetési előirányzat (kezdeti költségvetés + 
költségvetés-módosítás)

8 400 000 7 903 086

1B. Költségvetési előirányzat (EFTA) 0 0
2. Átcsoportosítások 0 0

3. Végleges éves előirányzat (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. A végleges előirányzat felhasználása 3 713 897 3 753 966

5. Fel nem használt/rendelkezésre álló összeg (3–4) 4 686 103 4 149 120
6. Igény az év végéig 6 316 103 5 457 836

7. Javasolt emelés 1 630 000 1 308 716

8. Emelés a költségvetési előirányzat százalékában (7/1A) 19,40% 16,56%
9. A költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) és 

c) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a 
végleges éves előirányzat – a végrehajtási szabályok 17a. 
cikke szerint számított – százalékában megadott emelése

n.a. n.a.

c) A beszedésből származó, áthozott bevételek (C5)
Kötelezettségvállalási 

előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
2. 2011.06.10-én rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
3. Felhasználás mértéke [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) Az emelés részletes indoklása

Az igényelt további előirányzatok a szolgáltatások belső piacának megvalósításához hozzájáruló 
intézkedésekkel, valamint a belső piac szolgáltatási irányelvnek (2006/123/EK) megfelelő működésével és 
fejlesztésével kapcsolatos kiadások fedezéséhez szükségesek. Az emelés különösen olyan intézkedéseket 
támogat, amelyek biztosítják a tagállamokban alkalmazott IT-rendszerek és kommunikációs hálózatok 
átjárhatóságát azzal a céllal, hogy a szolgáltatási ágazat növekedési potenciáljának kiaknázásával a belső 
piac hatékonyabban működjön, valamint hogy az állampolgárok és az üzleti vállalkozások a legteljesebb 
mértékben megkaphassák a szolgáltatások belső piacának megnyitásából és elmélyítéséből eredő jogokat 
és lehetőségeket. A következő tevékenységek finanszírozására kerül sor:

– Az e-közbeszerzési eljárásokban a határokon átnyúló szolgáltatók és a kkv-k részvételérő szóló 
tanulmány. Ez a szolgáltatási szerződés a határokon átnyúló szolgáltatók és a kkv-k online 
közbeszerzési eljárásokban történő részvételéből eredő tapasztalatok szimulációját foglalja magában. A 
cél, hogy feltárják és elemezzék az e-közbeszerzéshez való hozzáférés kialakítása során felmerült 
nehézségeket és bevált módszereket. Becsült költségvetés: 400 000 EUR.
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– A postai szolgáltatók árképzési magatartásáról, valamint ennek a postai felhasználókra 
gyakorolt hatásáról szóló tanulmány. A tanulmány értékelést nyújt a jelentős piaci erővel rendelkező 
szolgáltatók árképzési magatartásának felügyelete céljából rendelkezésre álló szabályozási eszközökről.
Ez a magatartás káros hatást gyakorolhat a fogyasztókra, amennyiben a tagállami szabályozási 
hatóságok nem kezelik azt megfelelően. Meg kel l  vizsgálni a szélesebb körű kommunikációs 
eszközökkel, valamint a kapcsolódó logisztikával összefüggésben felmerülő árképzési korlátokat. A 
tanulmány ajánlásokat fogalmaz meg a kirekesztő magatartás (ragadozó árengedmény és árprés), 
valamint a kizsákmányoló visszaélések (árdiszkrimináció) kezelését célzó legjobb szabályozási 
alapelvekkel kapcsolatban. Becsült költségvetés: 380 000 EUR.

– Az ügyvédekről szóló irányelvek értékelése. A javasolt tanulmánynak három célkitűzése van:
i. annak meghatározása, hogy az irányelvek milyen mértékben járultak hozzá a jogi szolgáltatások és a 
jogi szakma belső piacának integrációjához;
ii. a tagállamokban a jogi szakma szabályozási kerete reformjának szisztematikus felülvizsgálata, a jogi 
szolgáltatások piacára gyakorolt hatásuk felmérése, valamint minden olyan terület feltárása, ahol az 
irányelveket a változó realitáshoz kell esetlegesen igazítani; valamint
iii. az irányelvek és a legújabban elfogadott uniós jogszabályok – többek között a szolgáltatási irányelv, 
az e-kereskedelemről szóló irányelv, valamint a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén 
különféle eszközök – közötti kapcsolatok vizsgálata. A tanulmány adott esetben ajánlásokat fogalmaz 
majd meg a jogi keret lehetséges reformjára vonatkozóan. Becsült költségvetés: 500 000 EUR.

– A belső piacon a nem mezőgazdasági eredetű termékek földrajzi eredetvédelméről szóló 
megvalósíthatósági tanulmány. Ez a tanulmány a 2008. évi „Egy európai iparjogvédelmi stratégia” 
című közlemény nyomon követése, amely közleményben a Bizottság bejelentette, hogy megvizsgálja a 
nem mezőgazdasági eredetű termékek földrajzi eredetvédelmének megvalósíthatóságát. Mivel néhány 
tagállamban a nem mezőgazdasági eredetű termékek földrajzi eredetvédelme jelenleg nem megfelelő 
vagy hiányos, az EU-n belül nincs egyenlő mozgástér. Ez hátrányosan érinti a belső piac működését. A 
tanulmány célja, hogy a Bizottság számára elemzést nyújtson a tagállamokban hatályos jogi keretekről, 
valamint mélyrehatóan értékelje az érdekelt felek igényeit, a gazdasági hatásokat és a nem 
mezőgazdasági eredetű termékek földrajzi eredetvédelme rendszerének jogi megvalósíthatóságát uniós 
szinten. Becsült költségvetés: 350 000 EUR.

A kifizetési előirányzatok javasolt emelése a szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges.
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II. CSÖKKENTÉS

a) Megnevezés

09 02 01 — Az elektronikus hírközlés területére vonatkozó uniós politika meghatározása és 
végrehajtása

b) 2011.06.10-i adatok
Kötelezettségvállalási 

előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1A. Költségvetési előirányzat (kezdeti költségvetés + 
költségvetés-módosítás)

4 000 000 3 808 716

1B. Költségvetési előirányzat (EFTA) 0 0
2. Átcsoportosítások 0 0

3. Végleges éves előirányzat (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. A végleges előirányzat felhasználása 402 225 1 560 306

5. Fel nem használt/rendelkezésre álló összeg (3–4) 3 597 775 2 248 410
6. Igény az év végéig, EFTA-val együtt 1 967 775 939 694

7. Javasolt csökkentés, EFTA nélkül (5-6) 1 630 000 1 308 716

8. Csökkentés a költségvetési előirányzat százalékában 
(7/1A)

40,75% 34,36%

9. A költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) 
és c) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének 
a végleges éves előirányzat – a végrehajtási szabályok 
17a. cikke szerint számított – százalékában megadott 
csökkentése

n.a. n.a.

c) A beszedésből származó, áthozott bevételek (C5)
Kötelezettségvállalási 

előirányzatok
Kifizetési 

előirányzatok

1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
2. 2011.06.10-én rendelkezésre álló előirányzatok 0 0
3. Felhasználás mértéke [(1-2)/1] n.a. n.a.

d) A csökkentés részletes indoklása

A 2011. évi költségvetési eljárás során a költségvetési hatóság azzal a céllal emelte meg e költségvetési 
jogcímcsoport előirányzatait, hogy olyan intézkedéseket támogasson, amelyek biztosítják a tagállamokban 
alkalmazott IT-rendszerek és kommunikációs hálózatok átjárhatóságát, valamint a szolgáltatási irányelvnek 
(2006/123/EK irányelv) megfelelően elősegítsék a szolgáltatások belső piacának megvalósítását.

Néhány, a szolgáltatási irányelv végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó projektet korábban az uniós 
költségvetés 12. címéből (Belső piac), a 12 02 01. költségvetési jogcímcsoportból (A belső piac 
megvalósítása és fejlesztése) finanszíroztak. Az egyediség elvének megfelelően ezért célszerű, hogy a 
belső piac megvalósításával kapcsolatos fellépéseket továbbra is a költségvetés 12. címéből finanszírozzák.

A Bizottság ezért 1,63 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat átcsoportosítását javasolja a fent említett 
költségvetési jogcímcsoportba. Ezzel párhuzamosan azt is javasolja, hogy azokat a kifizetési 
előirányzatokat, amelyeket a hatályos és a jövőbeli jogi kötelezettségvállalásokon belül nem lehet 
felhasználni, a 2011 folyamán történő zökkenőmentes végrehajtás érdekében csoportosítsák át a 12 02 01. 
jogcímcsoportba.


