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EUROPESE COMMISSIE

BRUSSEL, 26/08/2011 

ALGEMENE BEGROTING - 2011
DEEL III - COMMISSIE - TITELS 09, 12

KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 23/2011

EUR

VAN

HOOFDSTUK 09 02 - Regelgevingskader voor de digitale agenda
ARTIKEL 09 02 01 — Vaststelling en tenuitvoerlegging van het uniale beleid op het gebied 
van elektronische communicatie VK - 1 630 000

BK - 1 308 716

NAAR

HOOFDSTUK 12 02 - Internemarktbeleid
ARTIKEL 12 02 01 - Tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt VK  1 630 000

BK  1 308 716
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I. TE VERHOGEN KREDIETEN

a) Begrotingsonderdeel

12 02 01 - Tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt

b) Kwantitatieve gegevens op 10.6.2011
VK BK

1A. Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 8 400 000 7 903 086
1B. Begrotingskredieten (EVA) 0 0
2. Overdrachten 0 0

3. Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Besteding van de definitieve kredieten 3 713 897 3 753 966

5. Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3−4) 4 686 103 4 149 120
6. Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 6 316 103 5 457 836

7. Voorgestelde verhoging 1 630 000 1 308 716

8. Verhoging in procent van de begrotingskredieten (7/1A) 19,40% 16,56%
9. Verhoging, in procent van de definitieve kredieten voor het 

begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 23, lid 1, onder 
b) en c), van het Financieel Reglement gecumuleerde 
overschrijvingen, berekend volgens artikel 17 bis van de 
uitvoeringsvoorschriften

n.v.t. n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (C5)
VK BK

1. Bij de aanvang van het begrotingsjaar beschikbare kredieten 0 0
2. Op 10.6.2011 beschikbare kredieten 0 0
3. Bestedingsniveau [(1-2)/1] n.v.t. n.v.t.

d) Motivering

De gevraagde aanvullende kredieten zijn nodig om uitgaven te dekken voor maatregelen die zullen bijdragen 
tot de voltooiing van de interne markt voor diensten en tot de werking en de ontwikkeling ervan in 
overeenstemming met de dienstenrichtlijn (2006/123/EG). De verhoging zal met name dienen ter 
ondersteuning van maatregelen om de interoperabiliteit van de in de lidstaten gebruikte IT-systemen en 
communicatienetwerken te garanderen, met de bedoeling de werking van de interne markt voor diensten 
doeltreffender te maken, het groeipotentieel van de dienstensector te versterken en ervoor te zorgen dat 
burgers en ondernemingen zo ruim mogelijk toegang hebben tot de rechten en kansen die de openstelling 
en de verdieping van de interne markt voor diensten bieden. De volgende acties zullen worden gefinancierd:

- Studie naar de grensoverschrijdende toegang en de toegang van kleine en middelgrote 
ondernemingen tot elektronische aanbestedingsprocedures. Deze dienstenovereenkomst heeft 
betrekking op een simulatie van de ervaringen van grensoverschrijdende leveranciers en kleine en 
middelgrote ondernemingen wanneer zij deelnemen aan onlineaanbestedingsprocedures. Doel is de 
moeilijkheden die zij daarbij ondervinden, te achterhalen en te analyseren en goede werkwijzen vast te 
stellen voor het ontwerp van de toegang tot elektronische aanbestedingen. Geraamde begroting:
400 000 EUR.
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- Studie naar het prijsstellingsgedrag van postbedrijven en het effect daarvan op de gebruikers 
van postdiensten. In deze studie zal een beoordeling worden gemaakt van de beschikbare 
regelgevingsinstrumenten voor toezicht op het prijsstellingsgedrag van postbedrijven met een sterke 
marktpositie. Zonder gepast weerwerk van de nationale regelgevende instanties kan dit gedrag nadelige 
gevolgen hebben voor de consument. De prijsstellingsbeperkingen in de bredere communicatiemix 
alsook in het kader van de bijbehorende logistiek zullen worden onderzocht. De studie moet leiden tot 
aanbevelingen over de beste regelgevingsbeginselen om uitsluitingspraktijken (agressieve kortingen en 
margebeperking) en misbruik door uitbuiting (prijsdiscriminatie) tegen te gaan. Geraamde begroting:
380 000 EUR.

- Evaluatie van de advocatenrichtlijnen. Deze studie heeft een drieledige doelstelling:
i) nagaan in hoeverre de richtlijnen hebben bijgedragen tot de integratie van de interne markt voor 
juridische dienstverlening en de advocatuur;
ii) een systematisch overzicht van de hervormingen in de regelgevingen voor de advocatuur in de 
lidstaten geven, het effect van die hervormingen op de markt voor juridische dienstverlening onderzoeken 
en nagaan op welke punten de richtlijnen eventueel aan de veranderingen op het terrein moeten worden 
aangepast; alsmede
iii) de onderlinge verbanden onderzoeken tussen de richtlijnen en recentere EU-wetgeving, zoals de 
dienstenrichtlijn, de richtlijn inzake elektronische handel en diverse instrumenten op het gebied van 
vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid. Waar nodig zal de studie aanbevelingen formuleren voor een 
eventuele hervorming van het juridische kader. Geraamde begroting: 500 000 EUR.

- Studie naar de haalbaarheid van beschermde geografische aanduidingen voor niet-
landbouwproducten op de interne markt. Deze studie vloeit voort uit de mededeling "Een strategie 
inzake industriële-eigendomsrechten voor Europa" uit 2008, waarin de Commissie aankondigde een 
beoordeling te zullen uitvoeren van de haalbaarheid van beschermde geografische aanduidingen voor 
niet-landbouwproducten. Op dit moment is de bescherming van geografische aanduidingen voor niet-
landbouwproducten versnipperd of in som m i g e  lidstaten onbestaande, wat tot ongelijke 
concurrentievoorwaarden in de EU leidt en een negatieve invloed op de werking van de interne markt 
heeft. De studie is bedoeld om de Commissie inzicht te verschaffen in de bestaande regelgeving in de 
lidstaten en een diepgaande analyse te geven van de behoeften van de belanghebbenden en van de 
economische impact en de juridische haalbaarheid van beschermde geografische aanduidingen voor 
niet-landbouwproducten op EU-niveau. Geraamde begroting: 350 000 EUR.

De voorgestelde verhoging van de betalingskredieten is nodig om de contractuele verplichtingen te kunnen 
nakomen.
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II. TE VERLAGEN KREDIETEN

a) Begrotingsonderdeel

09 02 01 — Vaststelling en tenuitvoerlegging van het uniale beleid op het gebied van 
elektronische communicatie

b) Kwantitatieve gegevens op 10.6.2011
VK BK

1A. Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 4 000 000 3 808 716
1B. Begrotingskredieten (EVA) 0 0
2. Overdrachten 0 0

3. Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Besteding van de definitieve kredieten 402 225 1 560 306

5. Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3−4) 3 597 775 2 248 410
6. Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 1 967 775 939 694

7. Voorgestelde verlaging 1 630 000 1 308 716

8. Verlaging in procent van de begrotingskredieten (7/1A) 40,75% 34,36%
9. Verlaging, in procent van de definitieve kredieten voor het 

begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 23, lid 1, 
onder b) en c), van het Financieel Reglement 
gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 
17 bis van de uitvoeringsvoorschriften

n.v.t. n.v.t.

c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (C5)
VK BK

1. Bij de aanvang van het begrotingsjaar beschikbare 
kredieten

0 0

2. Op 10.6.2011 beschikbare kredieten 0 0
3. Bestedingsniveau [(1-2)/1] n.v.t. n.v.t.

d) Motivering

Tijdens de procedure tot vaststelling van de begroting 2011 heeft de begrotingsautoriteit de kredieten van dit 
begrotingsonderdeel verhoogd met de bedoeling maatregelen te ondersteunen die de interoperabiliteit van 
de in de lidstaten gebruikte IT-systemen en communicatienetwerken garanderen, en bij te dragen tot de 
voltooiing van de interne markt voor diensten in overeenstemming met de dienstenrichtlijn (2006/123/EG).

In het verleden zijn verscheidene projecten die rechtstreeks met de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 
verband hielden, gefinancierd uit de EU-begroting onder titel 12 "Interne markt", en met name uit hoofde van 
begrotingsartikel 12 02 01 – "Tenuitvoerlegging en ontwikkeling van de interne markt". Daarom is het, 
overeenkomstig het specialiteitsbeginsel, beter dat acties die uitvoering geven aan de totstandbrenging van 
de interne markt voor diensten, verder worden gefinancierd uit hoofde van hetzelfde begrotingsartikel in titel 
12.

Om die reden wordt voorgesteld 1,63 miljoen EUR aan vastleggingskredieten naar bovengenoemd 
begrotingsartikel over te schrijven. Tegelijk wordt voorgesteld betalingskredieten die niet kunnen worden 
besteed in het kader van de huidige en toekomstige juridische verbintenissen van artikel 09 02 01, naar 
hetzelfde artikel 12 02 01 over te schrijven om een soepele besteding mogelijk te maken in 2011.


