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EUROPEISKA KOMMISSIONEN

BRYSSEL DEN 26/08/2011 

ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2011
AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 12

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 23/2011

euro

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL - 0902 Rättslig ram för den digitala agendan
ARTIKEL - 09 02 01 Fastställande och genomförande av en EU-politik för elektronisk 
kommunikation Åtag.bem. - 1 630 000

Bet.bem. - 1 308 716

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL - 1202  Politiken för den inre marknaden
ARTIKEL - 12 02 01 Genomförande och utveckling av den inre marknaden Åtag.bem.  1 630 000

Bet.bem.  1 308 716
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I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

12 02 01 – Genomförande och utveckling av den inre marknaden

b) Belopp per den 10.6.2011
Åtag.bem. Bet.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 8 400 000 7 903 086
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0 0
2. Överföringar 0 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 8 400 000 7 903 086
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 3 713 897 3 753 966

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 4 686 103 4 149 120
6. Behov fram till budgetårets slut 6 316 103 5 457 836

7. Begärd ökning 1 630 000 1 308 716

8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp 
i budgeten (7/1A)

19,40% 16,56%

9. Summan av de överföringar till rubriken som skett på
grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, 
beräknade enligt artikel 17a i 
genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga 
anslagen för budgetåret 

ej tillämpligt ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem. Bet.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 0
2. Disponibla anslag per den 10.6.2011 0 0
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1] ej tillämpligt ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen till denna rubrik

De ytterligare anslag som begärs är nödvändiga för att täcka utgifter för åtgärder som bidrar till att fullborda 
den inre marknaden för tjänster, samt till dess funktion och utveckling i enlighet med direktivet om tjänster på 
den inre marknaden (2006/123/EG). Förstärkningen ska i synnerhet stödja åtgärder som säkerställer 
driftskompatibiltet mellan de IT-system och kommunikationsnät som används i medlemsstaterna för att den 
inre marknaden för tjänster ska fungera mer effektivt, underbygga tillväxtpotentialen för tjänstesektorn och 
säkerställa att medborgare och företag fullt ut kan utnyttja de omfattande rättigheter och möjligheter som 
följer av införandet och fördjupandet av den inre marknaden för tjänster. Följande åtgärder kommer att 
finansieras:

- Undersökning av gränsöverskridande tillgång samt små och medelstora företags tillgång till e-
upphandling. Detta tjänstekontrakt kommer att innehålla en simulering av gränsöverskridande 
leverantörers och små och medelstora företags erfarenheter av deltagande i upphandlingsförfaranden 
online. Syftet är att identifiera och analysera de svårigheter man stött på och bästa praxis vad gäller 
utformningen av tillgången till e-upphandling. Beräknad budget: 400 000 euro.

- Undersökning av postoperatörernas prissättning och dess effekt på postanvändarna. Genom 
undersökningen kommer en bedömning att göras av de regleringsinstrument som finns tillgängliga för att 
övervaka hur prissättningen görs av de operatörer som har en betydande marknadsstyrka. Detta mönster 
vad gäller prissättningen kan, utan lämpliga åtgärder från de nationella tillsynsmyndigheterna, få en 
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negativ inverkan för konsumenterna. Prisbegränsningar i en bredare kommunikationsmix, också vad 
gäller relaterad logistik, ska undersökas. Undersökningen bör innehålla rekommendationer om bästa 
regleringsprinciper för att hantera utestängande beteende (underprissättning genom rabatter och
marginalpress), samt exploaterande missbruk (prisdiskriminering). Beräknad budget: 380 000 euro.

- Utvärdering av direktiven om advokater. Den föreslagna undersökningen har följande tredubbla syfte:
i) Bedöma i vilken mån direktiven har bidragit till integreringen av den inre marknaden för juridiska tjänster 
och juristkåren.
ii) Ge en systematisk överblick över reformerna av regelverken för juristkåren i medlemsstaterna, 
undersöka deras effekt på marknaden för juridiska tjänster och identifiera eventuella områden där
direktiven kan behöva anpassas till föränderliga praktiska förhållanden.
iii) Undersöka samverkan mellan direktiven och nyare EU-lagstiftning, inklusive direktivet om tjänster, 
direktivet om elektronisk handel och olika instrument på området frihet, rättvisa och säkerhet. Om det är 
lämpligt kommer undersökningen att innehålla rekommendationer om en eventuell reform av den rättsliga 
ramen. Beräknad budget: 500 000 euro.

- Genomförandeundersökning om skydd av geografisk beteckning för icke-jordbruksprodukter på 
den inre marknaden. Denna undersökning är en positionsuppföljning av 2008 års meddelande ”En 
europeisk strategi för industriell äganderätt”, i vilken kommissionen meddelade att den skulle bedöma 
genomförbarheten avseende skydd av geografisk beteckning för icke-jordbruksprodukter. Med tanke på 
nuvarande fragmentering eller avsaknad av skydd av geografisk beteckning för icke-jordbruksprodukter i 
ett flertal medlemsstater finns det inga likvärdiga förutsättningar inom EU. Detta har en negativ påverkan 
på den inre marknadens funktion. Undersökningen är avsedd att förse kommissionen med en analys av 
gällande rättsliga ramar i medlemsstaterna och en djupgående bedömning av de berörda intressenternas 
behov, den ekonomiska påverkan och den juridiska genomförbarheten av en skyddsordning för 
geografisk beteckning för icke-jordbruksprodukter på EU-nivå. Beräknad budget: 350 000 euro.

Den föreslagna ökningen av betalningsbemyndigandena krävs för att uppfylla de avtalsmässiga 
skyldigheterna.
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II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

09 02 01 – Fastställande och genomförande av en EU-politik för elektronisk kommunikation

b) Belopp per den 10.6.2011
Åtag.bem. Bet.bem.

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 4 000 000 3 808 716
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0 0
2. Överföringar 0 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 4 000 000 3 808 716
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 402 225 1 560 306

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 3 597 775 2 248 410
6. Behov fram till budgetårets slut 1 967 775 939 694

7. Begärd överföring 1 630 000 1 308 716

8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts 
upp i budgeten (7/1A)

40,75%  34,36%

9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på 
grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, 
beräknade enligt artikel 17a i 
genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga 
anslagen för budgetåret

ej tillämpligt ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Åtag.bem. Bet.bem.

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 0
2. Disponibla anslag per den 10.6.2011 0 0
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1] ej tillämpligt ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

Under 2011 års budgetförfarande ökade budgetmyndigheten anslagen under denna budgetartikel i avsikt att 
stödja åtgärder som säkerställer driftskompatibilitet mellan de IT-system och kommunikationsnät som 
används i medlemsstaterna, och befästa fullbordandet av den inre marknaden för tjänster i enlighet med 
direktivet om tjänster (2006/123/EG).

Tidigare har flera projekt som är direkt relaterade till genomförandet av direktivet om tjänster finansierats 
genom EU:s budget, avdelning 12 ”inre marknaden”, och särskilt genom budgetartikel 12 02 01 –
”genomförande och utveckling av den inre marknaden”. I enlighet med principen om specificering är det 
därför bättre att de åtgärder genom vilka den inre marknaden för tjänster förverkligas fortsätter att finansieras 
genom samma budgetartikel i avdelning 12.

Det föreslås därför att 1,63 miljoner euro i åtagandebemyndiganden ska överföras till ovannämnda 
budgetartikel. Samtidigt föreslås att de betalningsbemyndiganden som inte kan genomföras inom befintliga 
och framtida rättsliga åtaganden under artikel  09 02 01 ska överföras till samma artikel 12 02 01 för att 
säkerställa ett smidigt genomförande av budgeten under 2011.


