
BIZOTTSÁG
03. CÍM — VERSENYPOLITIKA

03 03. ALCÍM — KARTELLEK, TRÖSZTELLENES TEVÉKENYSÉG ÉS LIBERALIZÁCIÓ

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

03 03. KARTELLEK, TRÖSZTELLENES
TEVÉKENYSÉG ÉS LIBERALIZÁ-
CIÓ

03 03 01. Az egyesülési, trösztellenes, piaci
liberalizációs és kartelltevékeny-
ség reformját kísérő intézkedések
végrehajtása 1.1 — 400 000 — 600 000 568 921,24 195 796,02

03 03 02. A Bizottság versenypolitikai
határozatai ellen indított jogi
eljárásokból származó kártérítési
igények 5 p.m. p.m.

03 03. Alcím – Összesen p.m. 400 000 — 600 000 568 921,24 195 796,02

03 03 01. Az egyesülési, trösztellenes, piaci liberalizációs és kartelltevékenység reformját kísérő intézkedések végrehajtása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

— 400 000 — 600 000 568 921,24 195 796,02

Megjegyzések

Ezen előirányzat az előző évek kötelezettségvállalásaihoz kapcsolódó kifizetések fedezésére szolgál.

Az e jogcím alá tartozó előirányzatokat ki kell egészíteni az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megál-
lapodás és különösen annak 82. cikke és 32. jegyzőkönyve alapján az EFTA-államokból befolyó hozzájárulásokkal. Tájékozta-
tásképpen, ezen összegek a bevételkimutatás 6 3 0. jogcímcsoportjába bevezetett EFTA-államoktól származó hozzájárulások
összegeit jelentik, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjával összhangban célhoz kötött bevétel-
nek minősülnek; azok megfelelő előirányzatok biztosítását és végrehajtását teszik lehetővé, az e szakasszal kapcsolatos kiadás-
kimutatás ezen részének V. melléklete alapján, amely az általános költségvetés elválaszthatatlan részét képezi.

Jogalap

Az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató, illetve meghatározott tevékenysé-
geket előmozdító közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30., 31. o.).

03 03 02. A Bizottság versenypolitikai határozatai ellen indított jogi eljárásokból származó kártérítési igények

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

Megjegyzések

A Bizottság határozatokat hozhat, vizsgálatokat végezhet, bírságot szabhat ki, illetve beszedést végezhet annak érdekében, hogy
az alábbi versenyszabályokat kikényszerítse: vállalkozások közötti megállapodások, vállalkozások társulásai által hozott dönté-
sek és versenykorlátozó magatartások (EK-Szerződés 81. cikke); erőfölénnyel való visszaélés (82. cikk); állami támogatások
(87. és 88. cikk); vállalkozások közötti összefonódások (139/2004/EK tanácsi rendelet).
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BIZOTTSÁG
03. CÍM — VERSENYPOLITIKA

03 03. ALCÍM — KARTELLEK, TRÖSZTELLENES TEVÉKENYSÉG ÉS LIBERALIZÁCIÓ (folytatás)

03 03 02. (folytatás)

A Bizottság határozatait a Szerződéssel összhangban az Európai Bíróság felülvizsgálhatja.

A Bíróság, illetve az Elsőfokú Bíróság határozatainak hatásaként jelentkező lehetséges költségvetési kiadások figyelembevétele
céljából óvintézkedést célszerű hozni.

Ezen előirányzat azon kiadások finanszírozására szolgál, amelyeket a Bíróság által a felpereseknek megítélt kártérítések képvi-
selnek, illetve amelyek a Bizottságnak a versenypolitika területén hozott határozatai ellen indított jogi eljárásokkal függenek
össze.

Mivel az EU költségvetésére gyakorolt pénzügyi hatásra vonatkozóan előzetesen nem adható ésszerű becslés, e jogcímcsoport-
ban a „p.m.” megjegyzést tüntetik fel. Szükséges esetben a Bizottság javasolni fogja, hogy a tényleges igényeknek megfelelő elő-
irányzatokat költségvetési átcsoportosítással vagy előzetes költségvetés-módosítási tervezet formájában biztosítsák.

Jogalap

Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 81. és 82. cikke és a másodlagos jog, nevezetesen:

– A legutóbb az 1419/2006/EK rendelettel (HL L 269., 2006.9.28., 1. o.) módosított, a Szerződés 81. és 82. cikkében megha-
tározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 1., 2003.1.4.,
1. o.).

– A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (az EK
összefonódás-ellenőrzési rendelete) (HL L 24., 2004.1.29., 1. o.).

Az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 87. és 88. cikke és a másodlagos jog, nevezetesen:

– A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított, az EK-Szerződés 93. cikkének alkal-
mazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet
(HL L 83., 1999.3.27., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
03. CÍM — VERSENYPOLITIKA

KÖLTSÉGVETÉSI SORBA BE NEM SOROLT TEVÉKENYSÉGEK

– IGAZGATÁSI TÁMOGATÁS A VERSENYPOLITIKAI FŐIGAZGATÓSÁG SZÁMÁRA

– SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ, EURÓPAI VERSENYHIVATALOK HÁLÓZATA ÉS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

– AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ELLENŐRZÉSE

– ÖSSZEFONÓDÁSOK ELLENŐRZÉSE

II/168 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.3.14.


