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EURÓPSKA KOMISIA

V BRUSELI 26/08/2011 

VŠEOBECNÝ ROZPOČET – ROZPOČTOVÝ ROK 2011
ODDIEL III – KOMISIA – HLAVY 09, 12

PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV 
č. DEC 23/2011

EUR

Z

KAPITOLY – 09 02 Regulačný rámec pre digitálnu agendu
ČLÁNKU – 09 02 01 Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných 
služieb VRP – 1 630 000

PRP – 1 308 716

DO

KAPITOLY – 12 02 Politika vnútorného trhu
ČLÁNKU – 12 02 01 Budovanie a rozvoj vnútorného trhu VRP  1 630 000

PRP  1 308 716
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I. ZVÝŠENIE

a) Rozpočtový riadok

12 02 01 – Budovanie a rozvoj vnútorného trhu

b) Číselné údaje k 10. 6. 2011
VRP PRP

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + 
OR)

8 400 000 7 903 086

1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0 0
2. Presuny 0 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 8 400 000 7 903 086
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 3 713 897 3 753 966

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 4 686 103 4 149 120
6. Požiadavky do konca daného roka 6 316 103 5 457 836

7. Navrhované zvýšenie 1 630 000 1 308 716

8. Zvýšenie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov 
na daný rok (7/1A)

19,40 % 16,56 %

9. Suma zvýšení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a 
c) nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade 
s článkom 17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako 
percento konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
VRP PRP

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 0
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 10. 6. 2011 0 0
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zvýšenia

Požadované dodatočné rozpočtové prostriedky sú potrebné na to, aby sa pokryli výdavky na opatrenia 
prispievajúce k dokončeniu vnútorného trhu v oblasti služieb a jeho fungovaniu a rozvoju v súlade so 
smernicou o službách (2006/123/ES). Zvýšenie konkrétne podporí opatrenia na zaistenie interoperability 
systémov IT a komunikačných sietí používaných v členských štátoch, a to s cieľom zvýšenia efektívnosti 
fungovania vnútorného trhu v oblasti služieb, čím sa podporí rastový potenciál v sektore služieb a zabezpečí, 
že občania a podniky budú môcť využívať čo najrozsiahlejšie práva, ako aj príležitosti vyplývajúce z 
otvorenia a prehĺbenia vnútorného trhu v oblasti služieb. Financovať sa budú tieto opatrenia:

– Štúdia o cezhraničnom prístupe a prístupe malých a stredných podnikov (MSP) k postupom 
elektronického obstarávania. Táto štúdia sa bude skladať zo simulácie skúseností cezhraničných 
dodávateľov a MSP, ktorí sa zúčastňujú na postupoch elektronického obstarávania. Jej účelom je zistiť a 
analyzovať objavujúce sa problémy a najlepšie postupy pri vytváraní prístupu k elektronickému 
obstarávaniu. Odhadovaný rozpočet: 400 000 EUR.

– Štúdia o cenovej politike prevádzkovateľov poštových služieb a jej vplyv na používateľov 
poštových služieb. Táto štúdia prinesie posúdenie regulačných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na 
vykonávanie dohľadu nad cenovou politikou prevádzkovateľov vyznačujúcich sa značnou trhovou silou. 
Bez primeranej reakcie zo strany vnútroštátnych regulačných orgánov môže mať táto politika nežiaduci 
vplyv na spotrebiteľov. Je potrebné preskúmať cenové obmedzenia v rámci širokej palety komunikačných 
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služieb, ako aj v kontexte súvisiacich logistických služieb. Uvedená štúdia by mala zabezpečiť 
odporúčania, pokiaľ ide o najlepšie regulačné zásady zamerané na obmedzenie vylučovania konkurentov 
z trhu (cenový damping a stláčanie marží), ako aj vykorisťovateľské zneužívanie (cenová diskriminácia).
Odhadovaný rozpočet: 380 000 EUR.

– Hodnotenie smerníc o právnych službách. Navrhovaná štúdia sleduje trojaký cieľ:
i) posúdiť v akom rozsahu smernice prispeli k integrácii vnútorného trhu s právnymi službami a integrácii 
právnickej profesie;
ii) poskytnúť systematický pohľad na reformy regulačných rámcov v oblasti právnických profesií 
v členských štátoch, posúdiť ich účinok na trh s právnymi službami a určiť oblasti, v ktorých môže 
existovať potreba prispôsobiť tieto smernice meniacej sa realite v praxi; a
iii) preskúmať vzájomnú súvislosť medzi smernicami a nedávno prijatými právnymi predpismi EÚ, a to 
vrátane smerníc o službách, smernice o elektronickom obchode a rôznych nástrojov týkajúcich sa 
priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Štúdia podľa potreby predostrie odporúčania týkajúce sa 
prípadnej reformy právneho rámca. Odhadovaný rozpočet: 500 000 EUR.

– Štúdia uskutočniteľnosti ochrany zemepisných označení v oblasti nepoľnohospodárskych 
výrobkov na vnútornom trhu. Táto štúdia nadväzuje na oznámenie „Stratégia v oblasti práv 
priemyselného vlastníctva v Európe“ z roku 2008, v ktorom Komisia uviedla, že posúdi uskutočniteľnosť 
ochrany zemepisných označení v oblasti nepoľnohospodárskych výrobkov. Vzhľadom na súčasnú 
roztrieštenosť alebo chýbajúcu ochranu zemepisných označení v oblasti nepoľnohospodárskych 
výrobkov vo viacerých členských štátoch neexistujú v tejto oblasti v rámci EÚ rovnaké podmienky.
Negatívne to vplýva na fungovanie vnútorného trhu. Zámerom štúdie je Komisii poskytnúť analýzu 
platných právnych rámcov v členských štátoch a podrobné posúdenie potrieb zainteresovaných strán, 
ako aj dosah na hospodárstvo a právnu uskutočniteľnosť režimu ochrany zemepisných označení v oblasti 
nepoľnohospodárskych výrobkov na úrovni EÚ. Odhadovaný rozpočet: 350 000 EUR.

Navrhované zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov je nevyhnutné na splnenie príslušných 
zmluvných záväzkov.
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II. ZNÍŽENIE

a) Rozpočtový riadok

09 02 01 — Určenie a realizácia politiky Únie v oblasti elektronických komunikačných služieb

b) Číselné údaje k 10. 6. 2011
VRP PRP

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + 
OR)

4 000 000 3 808 716

1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0 0
2. Presuny 0 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 4 000 000 3 808 716
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 402 225 1 560 306

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 3 597 775 2 248 410
6. Požiadavky do konca daného roka 1 967 775 939 694

7. Navrhované zníženie 1 630 000 1 308 716

8. Zníženie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov 
na daný rok (7/1A)

40,75 % 34,36 %

9. Suma znížení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) 
a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v 
súlade s článkom 17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená 
ako percento konečných rozpočtových prostriedkov na daný 
rok

neuvádza sa neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
VRP PRP

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 0
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 10. 6. 2011 0 0
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie presunu

V priebehu rozpočtového postupu na rok 2011 zvýšil rozpočtový orgán rozpočtové prostriedky určené pre 
tento rozpočtový riadok s cieľom podporiť opatrenia na zaistenie interoperability systémov IT 
a komunikačných sietí používaných v členských štátoch, ako aj podporiť dokončenie vnútorného trhu 
v oblasti služieb v súlade so smernicou o službách (2006/123/ES).

V minulosti sa v rámci hlavy 12 „Vnútorný trh“ a najmä rozpočtového riadku 12 02 01 – „Budovanie a rozvoj 
vnútorného trhu“ z rozpočtu EÚ financovali viaceré projekty súvisiace s vykonávaním smerníc o službách. V 
súlade so zásadou špecifikácie je preto vhodnejšie, aby sa opatrenia na dosiahnutie vnútorného trhu v 
oblasti služieb aj naďalej financovali z rovnakého rozpočtového riadku v rámci hlavy 12.

Navrhuje sa preto, aby sa do uvedeného rozpočtového riadku presunuli viazané rozpočtové prostriedky vo 
výške 1,63 mil. EUR. Zároveň sa navrhuje, aby boli tie platobné rozpočtové prostriedky, ktoré nemožno 
vynaložiť v rámci existujúcich alebo budúcich právnych záväzkov v riadku 09 02 01, presunuté do rovnakého 
článku 12 02 01 s cieľom umožniť bezproblémové plnenie v roku 2011.


