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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 21/01/2011

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011
ΤΜΗΜΑ III – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΙ 26, 30, 31

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ αριθ. DEC 03/2011

ΣΕ EUR

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 30 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Συντάξεις και 
συναφείς δαπάνες»
ΘΕΣΗ 30 01 15 01 — Συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης ΜΔΠ - 4 815 760

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 31 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Γλωσσικές 
υπηρεσίες»
ΘΕΣΗ 31 01 07 01 — Δαπάνες μετάφρασης ΜΔΠ - 1 500 000

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - 26 01 Διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «Διοίκηση της 
Επιτροπής»
 ΘΕΣΗ - 26 01 50 07 — Ζημίες και τόκοι ΜΔΠ 6 315 760
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ SYSTRAN – 26 01 50 07 ΖΗΜΙΕΣ

Στις 16 Δεκεμβρίου 2010 το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το «Δικαστήριο») αποφάνθηκε ότι 
η Επιτροπή ενήργησε παράνομα αναπτύσσοντας εφαρμογές στο λογισμικό αυτόματης μετάφρασης EC-
Systran Unix το οποίο χρησιμοποιείται για μετάφραση στην Επιτροπή. Για αυτές τις βελτιώσεις απαιτείτο 
πρόσβαση στα προστατευόμενα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μέρη του λογισμικού· όμως, η 
SYSTRAN SA, δικαιούχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν είχε δώσει τη συναίνεσή της πριν 
από αυτές τις βελτιώσεις.

Βάσει αυτής της απόφασης, το Δικαστήριο έδωσε εντολή στην Επιτροπή να καταβάλει στη SYSTRAN SA 
αποζημίωση 12 001 000 EUR. Η εν λόγω απόφαση του Δικαστηρίου είναι αμετάκλητη και οποιαδήποτε 
καθυστέρηση στην πληρωμή αυτού του ποσού συνεπάγεται τόκους υπερημερίας.

Η εν λόγω αποζημίωση που επιβάλλει το Δικαστήριο θα καταβληθεί από το κονδύλιο του προϋπολογισμού 
26 01 50 07 "Ζημίες" το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό μόνο 150 000 EUR. Ως εκ τούτου, αυτό το κονδύλιο 
πρέπει να ενισχυθεί για την πληρωμή αυτού του ποσού. 

Η Επιτροπή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να καλύψει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αποζημίωση που 
επέβαλε το Δικαστήριο από τον προϋπολογισμό 2010. Ως εκ τούτου, ποσό 5 685 240 EUR δεσμεύτηκε σε 
αυτό το κονδύλιο στο τέλος του 2010 μέσω εσωτερικών ανακατανομών και θα καταβληθεί στις αρχές του
2011.

Το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης ύψους 6 315 760 EUR για το κονδύλιο 26 01 50 07 "Ζημίες" δύναται να 
καλυφθεί μόνο από τον προϋπολογισμό 2011. Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προβλέψει στις αρχές του 
έτους οιαδήποτε υστέρηση εκτέλεσης στον προϋπολογισμό του 2011, ο οποίος διαθέτει περιορισμένα 
κονδύλια για τον Τομέα 5 «Διοικητικές δαπάνες». Παρόλ’ αυτά, η Επιτροπή προτείνει την κάλυψή του μέσω 
υφισταμένων πιστώσεων από τα ακόλουθα δύο κονδύλια του προϋπολογισμού: 

α) 1 500 000 EUR από το κονδύλιο του προϋπολογισμού «Δαπάνες μετάφρασης» (31 01 07 01)

Ανακατανομή 1 500 000 EUR από το κονδύλιο του προϋπολογισμού «Εξωτερικές μεταφράσεις».

β) 4 815 760 EUR από το κονδύλιο του προϋπολογισμού για τις συντάξεις (30 01 15 01) – Συντάξεις, 
επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης .

Η Επιτροπή προτείνει την ανακατανομή του εκκρεμούς ποσού των 4 815 760 EUR από το κονδύλιο του 
προϋπολογισμού για συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης, δεδομένης της 
αβεβαιότητας όσον αφορά το ακριβές ποσό που θα καταβληθεί πραγματικά στο τέλος του έτους. 
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I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ

α) Ονομασία του κονδυλίου

26 01 50 07 – Ζημίες και τόκοι

β)  Αριθμητικά στοιχεία στις 10.01.2011
ΜΔΠ

1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 150 000
1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0
2. Μεταφορές 0

3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 150 000
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 50 000

5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 100 000
6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 6 415 760

7. Προτεινόμενη ενίσχυση 6 315 760

8. Ποσοστό της ενίσχυσης σε σχέση με τις πιστώσεις του οικονομικού 
έτους (7/1A)

n/a

9. Ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, 
που έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17α των κανόνων 
εφαρμογής, σε σχέση με τις οριστικές πιστώσεις του οικονομικού 
έτους

n/a

γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)
ΜΔΠ

1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 
2.  Διαθέσιμες πιστώσεις στις 10.01.2011 0 
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]  n/a 

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ενίσχυσης

Βλ. εισαγωγή.
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II. ΑΝΑΛΗΨΗ

II.A

α) Ονομασία του κονδυλίου

30 01 15 01 — Συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας και επιδόματα αποχώρησης

β)  Αριθμητικά στοιχεία στις 10.01.2011
ΜΔΠ

1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 1 182 667 000
1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0
2. Μεταφορές 0

3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 1 182 667 000
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 0

5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 1 182 667 000
6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 1 177 851 240

7. Προτεινόμενη ανάληψη 4 815 760

8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του 
οικονομικού έτους (7/1Α) )

0,41%

9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις 
οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

n/a

γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)
ΜΔΠ

1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 
2.  Διαθέσιμες πιστώσεις στις 10.01.2011 0 
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]  n/a 

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Βλ. εισαγωγή.
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II.B

α) Ονομασία του κονδυλίου

31 01 07 01 — Δαπάνες μετάφρασης

β)  Αριθμητικά στοιχεία στις 10.01.2011
ΜΔΠ

1A. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (αρχικός προϋπ/σμός + ΔΠ) 14 250 000
1B. Πιστώσεις του οικονομικού έτους (ΕΖΕΣ) 0
2. Μεταφορές 0

3. Οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους (1A+1B+2) 14 250 000
4. Εκτέλεση των οριστικών πιστώσεων του οικονομικού έτους 3 528 354

5. Αχρησιμοποίητες/διαθέσιμες πιστώσεις (3-4) 10 721 646
6. Ανάγκες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 9 221 646

7. Προτεινόμενη ανάληψη 1 500 000

8. Ποσοστό της ανάληψης σε σχέση με τις πιστώσεις του 
οικονομικού έτους (7/1Α) )

10,53%

9. Ποσοστό του συνόλου των αναλήψεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του 
δημοσιονομικού κανονισμού, που έχει υπολογιστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17α των κανόνων εφαρμογής, σε σχέση με τις 
οριστικές πιστώσεις του οικονομικού έτους

n/a

γ) Μεταφερθέντα έσοδα προερχόμενα από ανακτήσεις (C5)
ΜΔΠ

1. Διαθέσιμες πιστώσεις στην αρχή του έτους 0 
2.  Διαθέσιμες πιστώσεις στις 10.01.2011 0 
3. Ποσοστό εκτέλεσης [(1-2)/1]  n/a 

δ) Λεπτομερής αιτιολόγηση της ανάληψης

Βλ. εισαγωγή.


