
BIZOTTSÁG
26. CÍM — IGAZGATÁS

26 02. ALCÍM — MULTIMÉDIÁS GYÁRTÁS

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

26 02. MULTIMÉDIÁS GYÁRTÁS

26 02 01. Az árubeszerzésre, az építési
beruházásra és a szolgáltatás
megrendelésére irányuló közbe-
szerzési szerződések elbírálási és
meghirdetési eljárásai 1.1 24 400 000 24 400 000 29 500 000 29 500 000 24 733 796,72 24 195 008,49

26 02. Alcím – Összesen 24 400 000 24 400 000 29 500 000 29 500 000 24 733 796,72 24 195 008,49

26 02 01. Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és
meghirdetési eljárásai

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

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

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

24 400 000 24 400 000 29 500 000 29 500 000 24 733 796,72 24 195 008,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:

– a Közösségben és a tagsággal nem rendelkező államokban meghirdetett közbeszerzési értesítések gyűjtése, feldolgozása,
közzététele és terjesztése különböző médiákban, és beillesztésük az e-közbeszerzési szolgáltatásokba, amelyeket az intéz-
mények vállalatok és közbeszerzési hatóságok számára nyújtanak. Ez magában foglalja az intézmények által közzétett köz-
beszerzési hirdetmények fordításának költségét,

– új technikák alkalmazásának ösztönzése a közbeszerzési értesítések elektronikus úton történő gyűjtésére és terjesztésére,

– e-közbeszerzési szolgáltatások kifejlesztése és használata szerződések odaítélésének különböző fázisaiban.

A költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e)–j) pontja szerinti célhoz kötött bevétel becsült összege 1 000 000 EUR.

Jogalap

A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösség által használt nyelvek
meghatározásáról szóló, 1958. április 15-i 1. tanácsi rendelet (HL 17., 1958.10.6., 385./58. o.).

A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított, az Európai Közösségek Hivatalos Lapja létrehozásáról szóló, 1958.
április 15-i tanácsi határozat (HL 17., 1958.10.6., 390./58. o.).

Az 1973 és 1979 közötti kereskedelmi tárgyalások eredményeként többoldalú megállapodások megkötéséről és különösen a
kormányzati közbeszerzésekről szóló megállapodásról szóló, 1979. december 10-i 80/271/EGK tanácsi határozat (HL L 71.,
1980.3.17., 1. o.).

A közbeszerzési szerződések odaítélési folyamatának koordinációjáról szóló 77/62/EGK irányelv egyes szerződő hatóságok
vonatkozásában való alkalmazásáról és kiegészítéséről szóló, 1980. július 22-i 80/767/EGK tanácsi irányelv (HL L 215.,
1980.8.18., 1. o.).

A kormányzati közbeszerzésekről szóló GATT-egyezményt módosító jegyzőkönyv megkötéséről szóló, 1987. november 16-i
87/565/EGK tanácsi határozat (HL L 345., 1987.12.9., 24. o.).

A közbeszerzési szerződések odaítélési folyamatának koordinációjáról szóló 77/62/EGK irányelv módosításáról és a
80/767/EGK irányelv egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló, 1988. március 22-i 88/295/EGK tanácsi irány-
elv (HL L 127., 1988.5.20., 1. o.).

A legutóbb a 2007/66/EK irányelvvel (HL L 335., 2007.12.20., 31. o.) módosított, az árubeszerzésre és az építési beruházásra
irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv (HL L 395.,
1989.12.30., 33. o.).
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A legutóbb a 2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 335., 2007.12.20., 31. o.) módosított, a vízügyi, ener-
giaipari, fuvarozási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló közösségi szabályok alkalma-
zására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK
tanácsi irányelv (HL L 76., 1992.3.23., 14. o.).

A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1992. június 18-i 92/50/EGK tanácsi irányelv (HL L 209., 1992.7.24., 1. o.).

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kormányzati közbeszerzésről szóló, egyetértési nyilatkozat
formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 1993. május 10-i 93/323/EGK tanácsi határozat (HL L 125., 1993.5.20.,
1. o.).

A 90/531/EGK irányelv rendelkezései hatályának az Amerikai Egyesült Államok vonatkozásában való kiterjesztéséről szóló,
1993. május 10-i 93/324/EGK tanácsi határozat (HL L 125., 1993.5.20., 54. o.).

A legutóbb az 1836/95/EK rendelettel (HL L 183., 1995.8.2., 4. o.). módosított, az Amerikai Egyesült Államokból származó
ajánlattevők közbeszerzési szerződésekhez való hozzáféréséről szóló, 1993. június 8-i 1461/93/EGK tanácsi rendelet (HL L 146.,
1993.6.17., 1. o.).

A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított, a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 77/62/EGK irányelvet helyettesítő, 1993. június 14-i 93/36/EGK tanácsi irányelv
(HL L 199., 1993.8.9., 1. o.).

A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési
eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL L 199., 1993.8.9., 54. o.).

A 2001/78/EK irányelvvel (HL L 285., 2001.10.29., 1. o.) módosított, a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok-
ban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14-i 93/38/EGK tanácsi irányelv
(HL L 199., 1993.8.9., 84. o.).

Az Európai Közösségek, azok tagállamai, valamint az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, a Liech-
tensteini Hercegség, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság és a Svájci Államszövetség közötti, az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1993. december 13-i 94/1/ESZAK, EK tanácsi és bizottsági határozat (HL L 1.,
1994.1.3., 1. o.).

Az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai során (1986–1994) elért megállapodásoknak a hatáskörébe tartozó kérdésekben
az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 1994. december 22-i 94/800/EK tanácsi határozat (HL L 336.,
1994.12.23., 1. o.).

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a kormányzati közbeszerzésről szóló, levélváltás formájában
létrejött megállapodás megkötéséről szóló, 1995. május 29-i 95/215/EK tanácsi határozat (HL L 134., 1995.6.20., 25. o.).

A szolgáltatás nyújtására irányuló, illetőleg az árubeszerzésre irányuló, illetőleg az építési beruházásra irányuló közbeszerzési
szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK, illetőleg 93/36/EGK, illetőleg 93/37/EGK irányelv
módosításáról szóló, 1997. október 13-i 97/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 328., 1997.11.28., 1. o.).

A vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban működő vállalkozások beszerzési eljárásainak összehangolásáról
szóló 93/38/EGK irányelv módosításáról szóló, 1998. február 16-i 98/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101.,
1998.4.1., 1. o.).

A közbeszerzési szerződésekről szóló értesítések kihirdetésére során alkalmazott szabványosított formanyomtatványokról szó-
ló, 2001. szeptember 13-i 2001/78/EK bizottsági irányelv (HL L 285., 2001.10.29., 1. o.).

A tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodás tekintetében a Svájci Államszövetséggel hét megállapodás
kötéséről szóló, 2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozat (HL L 114., 2002.4.30., 1. o.) és külö-
nösen a közbeszerzésről szóló megállapodás.

A közbeszerzési kifejezésgyűjteményről (KK) szóló, 2002. november 5-i 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 340., 2002.12.16., 1. o.).

A közbeszerzési kifejezésgyűjteményről (KK) szóló 2195/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló,
2003. december 16-i 2151/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 329., 2003.12.17., 1. o.).
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A legutóbb az 1422/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 34. o.) módosított, a vízügyi, energiaipari, közle-
kedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i
2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).

A legutóbb az 1422/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 34. o.) módosított, az építési beruházásra, az áru-
beszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004.
március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.).

Az 1792/2006/EK rendelettel (HL L 362., 2006.12.20., 1. o.) módosított, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelveknek megfelelő, közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabvá-
nyos űrlapok létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 7-i 1564/2005/EK bizottsági rendelet (HL L 257., 2005.10.1., 1. o.).
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