
PT 1 PT

COMISSÃO EUROPEIA

BRUXELAS, 21/01/2011

ORÇAMENTO GERAL - 2011
SECÇÃO III – COMISSÃO TÍTULOS 26, 30, 31

TRANSFERÊNCIA DE DOTAÇÕES N.° DEC 03/2011

EUR

ORIGEM DAS DOTAÇÕES

DO CAPÍTULO - 3001 Despesas administrativas do domínio de intervenção Pensões e 
despesas conexas
NÚMERO - 30 01 15 01 Pensões, subsídios de invalidez e subsídios de cessação de 
funções DND - 4 815 760

DO CAPÍTULO - 3101 Despesas administrativas do domínio de intervenção Serviços 
linguísticos
NÚMERO - 31 01 07 01 Despesas de tradução DND - 1 500 000

DESTINO DAS DOTAÇÕES

PARA O CAPÍTULO – 2601 Despesas administrativas do domínio de intervenção 
Administração da Comissão
NÚMERO - 26 01 50 07 Danos DND  6 315 760
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INTRODUÇÃO

JUSTIFICAÇÃO SYSTRAN - 26 01 50 07 DANOS

Em 16 de Dezembro de 2010, o Tribunal Geral («Tribunal») da União Europeia considerou que a Comissão 
agiu de forma ilegal ao alterar o software de tradução automática EC-Systran Unix, que é utilizado para a 
tradução na Comissão. Estas alterações exigiram o acesso aos elementos do software protegidos pelos 
direitos de autor; no entanto, o titular dos referidos direitos, SYSTRAN SA, não tinha dado o seu acordo 
antes da realização destas alterações.

Com base nesta decisão, a Comissão recebeu instruções do Tribunal para pagar à SYSTRAN SA uma 
indemnização no valor de 12 001 000 EUR.  A decisão do Tribunal é irrevogável e qualquer atraso no 
pagamento deste montante dará origem a juros de mora.

Esta sanção imposta pelo Tribunal será paga através da rubrica orçamental 26 01 50 07 «Danos», cuja 
dotação orçamental é apenas de 150 000 EUR.  É, portanto, necessário reforçar esta rubrica orçamental 
tendo em vista o pagamento do referido montante.

A Comissão tem envidado os maiores esforços para cobrir, na medida do possível, a sanção imposta pelo 
Tribunal a partir do orçamento de 2010.  Em consequência, uma quantia de 5 685 240 EUR foi autorizada 
no âmbito desta rubrica no final de 2010, através de reafectações internas, sendo o pagamento efectuado 
no início de 2011. 

O saldo de 6 315 760 EUR para o reforço da rubrica orçamental 26 01 50 07 «Danos» apenas poderá ser 
coberto através do orçamento de 2011.  Nesta fase inicial do ano, a Comissão não pode prever qualquer 
subexecução do orçamento de 2011, cuja contribuição para a rubrica 5 (despesas administrativas) é 
escassa.  No entanto, a Comissão propõe cobrir esta despesa através de dotações já existentes 
provenientes das seguintes duas rubricas orçamentais:  

a) 1 500 000 EUR da rubrica «Despesas de tradução» (31 01 07 01)

Reafectação de 1 500 000 EUR da rubrica orçamental para as traduções externas.

b) 4 815 760 EUR da rubrica orçamental (30 01 15 01) — Pensões, subsídios de invalidez e subsídios 
de cessação de funções.

A Comissão propõe reafectar o saldo de 4 815 760 EUR a partir da rubrica orçamental «Pensões, subsídios 
de invalidez e subsídios de cessação de funções», em virtude da incerteza quanto ao montante exacto que 
será efectivamente pago no final do ano. 
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I. REFORÇO

a) Designação da rubrica

26 01 50 07 - Danos

b) Dados quantificados em 10.1.2011
DND

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 150 000
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 150 000
4. Execução das dotações definitivas do exercício 50 000

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 100 000
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 6 415 760

7. Reforço proposto 6 315 760

8. Percentagem do reforço em relação às dotações do exercício (7/1A) n.a.
9. Reforço, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do total 

das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e c), do 
Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o artigo 17.º-A 
das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DND

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 10.1.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do reforço

Ver a Introdução.
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II. SAQUE

II.A

a) Designação da rubrica

30 01 15 01 - Pensões, subsídios de invalidez e subsídios de cessação de funções

b) Dados quantificados em 10.1.2011
DND

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 1 182 667 000
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 1 182 667 000
4. Execução das dotações definitivas do exercício 0

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 1 182 667 000
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 1 177 851 240

7. Saque proposto 4 815 760

8. Percentagem do saque em relação às dotações do exercício 
(7/1A)

0,41 %

9. Saque, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do 
total das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) 
e c), do Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o 
artigo 17.º-A das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DND

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 10.1.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do saque

Ver a Introdução.
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II.B

a) Designação da rubrica

31 01 07 01 - Despesas de tradução

b) Dados quantificados em 10.1.2011
DND

1A. Dotações do exercício (orçamento inicial + OR) 14 250 000
1B. Dotações do exercício (EFTA) 0
2. Transferências 0

3. Dotações definitivas do exercício (1A+1B+2) 14 250 000
4. Execução das dotações definitivas do exercício 3 528 354

5. Dotações não executadas/disponíveis (3- 4) 10 721 646
6. Verbas necessárias até ao final do exercício 9 221 646

7. Saque proposto 1 500 000

8. Percentagem do saque em relação às dotações do exercício 
(7/1A)

10,53 %

9. Saque, em percentagem da dotação definitiva do exercício, do 
total das transferências, referido no artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) 
e c), do Regulamento Financeiro, calculado de acordo com o 
artigo 17.º-A das normas de execução

n.a.

c) Receitas resultantes de cobranças (transitadas) (C5)
DND

1. Dotações disponíveis no início do exercício 0 
2. Dotações disponíveis em 10.1.2011 0 
3. Taxa de utilização [(1-2)/1] n.a.

d) Justificação pormenorizada do saque

Ver a Introdução.


