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EVROPSKA KOMISIJA

BRUSELJ, 26/08/2011 

SPLOŠNI PRORAČUN – 2011
ODDELEK III – KOMISIJA, NASLOVA 09, 12

PRERAZPOREDITEV ODOBRITEV ŠT. DEC 23/2011

v EUR

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 09 02 Regulativni okvir za digitalno agendo
ČLEN – 09 02 01 Opredelitev in izvajanje politike EU na področju elektronskega komuniciranja OPO –1 630 000

OP –1 308 716

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 12 02 Politika enotnega trga
ČLEN – 12 02 01 Uresničevanje in razvoj notranjega trga OPO  1 630 000

OP  1 308 716



SL 2 SL

I. POVEČANJE

a) Postavka

12 02 01 – Uresničevanje in razvoj notranjega trga

b) Podatki na dan 10. 6. 2011
OPO OP

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 8 400 000 7 903 086
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0 0
2. Prerazporeditve 0 0

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Poraba končnih odobritev 3 713 897 3 753 966

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 4 686 103 4 149 120
6. Potrebe do konca leta 6 316 103 5 457 836

7. Predlagano povečanje 1 630 000 1 308 716

8. Povečanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 19,40 % 16,56 %
9. Povečanje skupnih prerazporeditev iz člena 23(1)(b) in (c) 

finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to leto, 
izračunano v skladu s členom 17a izvedbenih določb

se ne uporablja se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos) (C5)
OPO OP

1. Razpoložljive odobritve v začetku leta 0 0
2. Razpoložljive odobritve na dan 10. 6. 2011 0 0
3. Stopnja porabe [(1–2)/1]  se ne uporablja se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za povečanje

Zahtevane dodatne odobritve so potrebne za pokritje stroškov v zvezi z ukrepi, ki bodo prispevali k 
vzpostavitvi notranjega trga storitev ter njegovemu delovanju in razvoju v skladu z Direktivo o storitvah 
(2006/123/ES). S povečanjem se bodo zlasti podprli ukrepi za zagotovitev interoperabilnosti informacijskih 
sistemov in komunikacijskih omrežij, ki se uporabljajo v državah članicah, kar bo pripomoglo k 
učinkovitejšemu delovanju notranjega trga storitev, okrepilo potencial rasti sektorja storitev ter z odpiranjem 
in poglobitvijo notranjega trga storitev državljanom in podjetjem zagotovilo dostop do največjih možnih pravic 
in priložnosti. Financirani bodo naslednji ukrepi: 

– Študija o dostopu do elektronske nabave za čezmejne dobavitelje in MSP. Ta pogodba za 
izvajanje storitev bo zajemala simulacijo izkušenj čezmejnih dobaviteljev in MSP pri udeležbi v postopkih 
elektronske nabave. Njen namen je poiskati ter analizirati težave in najboljše prakse v zvezi z 
oblikovanjem dostopa do elektronske nabave. Ocena proračuna: 400 000 EUR.

– Študija o tem, kako izvajalci poštnih storitev oblikujejo cene, ter o tem, kako to vpliva na 
uporabnike poštnih storitev. Študija bo zagotovila oceno regulativnih orodij, ki so na voljo za nadzor 
oblikovanja cen izvajalcev z veliko tržno močjo. To oblikovanje cen lahko brez primernega odziva 
nacionalnih regulativnih organov negativno vpliva na potrošnike. Treba je proučiti ovire pri oblikovanju 
cen na področju širšega komunikacijskega sklopa ter v okviru povezane logistike. Študija bi morala 
zagotoviti priporočila o najboljših regulativnih načelih za boj proti izključevalskemu ravnanju (oderuškim 
rabatom in zmanjševanju marž) ter izkoriščevalskim zlorabam (cenovnim diskriminacijam). Ocena 
proračuna: 380 000 EUR.
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– Ocena direktiv o pravnikih. Cilj predlagane študije je trojen: 
i) oceniti, v kolikšni meri so direktive prispevale k integraciji notranjega trga za pravne storitve in 
pravniške poklice;
ii) zagotoviti sistematičen pregled prenove regulativnih okvirov za pravniške poklice v državah članicah, 
proučiti njihov vpliv na trg pravnih storitev in opredeliti področja, na katerih bi lahko direktive prilagodili 
spreminjajočemu se stanju na terenu, ter
iii) proučiti povezave med direktivami in pred kratkim sprejeto zakonodajo EU, vključno z Direktivo o 
storitvah, Direktivo o elektronskem poslovanju in drugimi različnimi instrumenti s področja svobode, 
varnosti in pravice. Če je primerno, se bodo s študijo oblikovala tudi priporočila za morebitno prenovo 
pravnega okvira. Ocena proračuna: 500 000 EUR.

– Študija izvedljivosti zaščite geografske označbe za nekmetijske proizvode na notranjem trgu. Ta 
študija je ukrep na podlagi Sporočila iz leta 2008 „Strategija pravic industrijske lastnine za Evropo“, v 
katerem je Komisija objavila, da bo ocenila izvedljivost zaščite geografske označbe za nekmetijske 
proizvode. Glede na sedanjo razdrobljenost ali odsotnost zaščite geografskih označb za nekmetijske 
proizvode v EU ni enakih konkurenčnih pogojev. To negativno vpliva na delovanje notranjega trga. 
Študija naj bi Komisiji zagotovila analizo obstoječih pravnih okvirov v državah članicah in poglobljeno 
oceno potreb zainteresiranih strani, gospodarski vpliv in pravno izvedljivost režima zaščite geografskih 
označb za nekmetijske proizvode na ravni EU. Ocena proračuna: 350 000 EUR.

Predlagano povečanje odobritev plačil je potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
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II. ZMANJŠANJE

a) Postavka

09 02 01 – Opredelitev in izvajanje politike EU na področju elektronskega komuniciranja

b) Podatki na dan 10. 6. 2011
OPO OP

1A. Odobritve v proračunu (začetni proračun + SP) 4 000 000 3 808 716
1B. Odobritve v proračunu (EFTA) 0 0
2. Prerazporeditve 0 0

3. Končne odobritve za to leto (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Poraba končnih odobritev 402 225 1 560 306

5. Neporabljene/razpoložljive odobritve (3–4) 3 597 775 2 248 410
6. Potrebe do konca leta 1 967 775 939 694

7. Predlagano zmanjšanje 1 630 000 1 308 716

8. Zmanjšanje kot odstotek odobritev v proračunu (7/1A) 40,75 % 34,36 %
9. Zmanjšanje skupnih prerazporeditev iz člena 23(1)(b) in 

(c) finančne uredbe kot odstotek končnih odobritev za to 
leto, izračunano v skladu s členom 17a izvedbenih določb

se ne uporablja se ne uporablja

c) Prejemki iz izterjanih sredstev (prenos) (C5)
OPO OP

1. Razpoložljive odobritve v začetku leta 0 0
2. Razpoložljive odobritve na dan 10. 6. 2011 0 0
3. Stopnja porabe [(1–2)/1]  se ne uporablja se ne uporablja

d) Podrobni razlogi za zmanjšanje

Med proračunskim postopkom za leto 2011 je proračunski organ povečal odobritve za ta proračunski člen, 
da bi podprl ukrepe za zagotovitev interoperabilnosti informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij, ki jih 
uporabljajo države članice, ter nadaljeval vzpostavitev notranjega trga storitev v skladu z Direktivo o storitvah 
(2006/123/ES).

V preteklosti je bilo več projektov, povezanih z izvajanjem Direktive o storitvah, financiranih iz proračuna EU 
v okviru naslova 12 „Notranji trg“, zlasti v okviru proračunskega člena 12 02 01 – „Uresničevanje in razvoj 
notranjega trga“. Zato je v skladu z načelom specifikacije zaželeno, da se ukrepi, ki izvajajo uresničitev 
notranjega trga storitev, še naprej financirajo v okviru istega proračunskega člena pod naslovom 12. 

Zato se predlaga prerazporeditev v višini 1,63 milijona EUR v odobritvah za prevzem obveznosti v omenjeni 
proračunski člen. Hkrati se predlaga, da se odobritve za plačila, ki ne morejo biti izvedene v okviru sedanjih 
in prihodnjih pravnih obveznosti v zvezi s členom 09 02 01, prerazporedijo v isti člen 12 02 01, da se 
omogoči nemoteno izvajanje v letu 2011.


