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EURÓPSKA KOMISIA

V BRUSELI 21/01/2011

VŠEOBECNÝ ROZPOČET – ROZPOČTOVÝ ROK 2011
ODDIEL III – KOMISIA – HLAVY 26, 30, 31

PRESUN ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV 
č. DEC 03/2011

EUR

Z

KAPITOLY – 30 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky dôchodkov a súvisiacich 
výdavkov
POLOŽKY − 30 01 15 01 Dôchodky, dávky v invalidite a odchodné nedif. − 4 815 760

KAPITOLY – 31 01 Výdavky na administratívne riadenie v oblasti politiky jazykových služieb
POLOŽKY – 31 01 07 01 Výdavky na preklady nedif. − 1 500 000

DO

KAPITOLY – 26 01 Administratívne výdavky v oblasti politiky administratívy Komisie
POLOŽKY − 26 01 50 07 Škody nedif.  6 315 760
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ÚVOD

ODÔVODNENIE PRE SYSTRAN − 26 01 50 07 ŠKODY

Dňa 16. decembra Všeobecný súd (ďalej len „súd“) Európskej únie rozhodol, že Komisia konala protiprávne, 
keď ďalej vyvíjala automatický prekladateľský program EC-Systran Unix používaný na prekladateľskú 
činnosť v Komisii. Tento vývoj si vyžaduje prístup k častiam programu, ktoré sú chránené autorským právom,
ale súhlas vlastníka autorských práv, spoločnosti SYSTRAN SA, nebol pred začatím tejto činnosti 
nadobudnutý.

Na základe tohto rozsudku súd nariadil Komisii nahradiť škodu spoločnosti SYSTRAN SA vo výške 
12 001 000 EUR. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať a oneskorenie pri zaplatení tejto sumy by 
viedlo k úrokom z omeškania

Táto pokuta nariadená súdom sa zaplatí z rozpočtového riadku 26 01 50 07 „Škody“, na ktorý sú vyčlenené 
rozpočtové prostriedky len vo výške 150 000 EUR. Zaplatenie tejto sumy si preto bude vyžadovať zvýšenie 
rozpočtových prostriedkov v tomto rozpočtovom riadku.

Komisia vykonala maximum, aby mohla peňažnú pokutu nariadenú sudom čo možno najviac pokryť 
z rozpočtu na rok 2010. Z tohto dôvodu boli na konci roka 2010 v dôsledku vnútorných presunov viazané 
v tomto rozpočtovom riadku rozpočtové prostriedky vo výške 5 685 240 EUR, ktoré budú uhradené 
začiatkom roka 2011.

Zostávajúce zvýšenie rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku 26 01 50 07 „Škody“ o 6 315 760 
EUR možno pokryť iba z rozpočtu na rok 2011. V tomto skorom štádiu roka Komisia nie je schopná 
predvídať akékoľvek nevyčerpanie rozpočtu na rok 2011, ktorý je pre okruh 5 administratívne výdavky tesne 
stanovený. Komisia napriek tomu navrhuje pokryť túto sumu prostredníctvom existujúcich rozpočtových 
prostriedkov z týchto dvoch rozpočtových riadkov:  

a) 1 500 000 EUR z rozpočtového riadku (31 01 07 01) − Výdavky na preklady

Presun 1 500 000 EUR z rozpočtového riadku pre externé preklady.

b) 4 815 760 EUR z rozpočtového riadku (30 01 15 01) − Dôchodky, dávky v invalidite a odchodné

Komisia navrhuje presunúť zvyšných 4 815 760 EUR z rozpočtového riadku „Dôchodky, dávky v invalidite 
a odchodné“ vzhľadom na neistotu týkajúcu sa presnej sumy, ktorá sa naozaj zaplatí na konci roka.
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I. ZVÝŠENIE

a) Rozpočtový riadok

26 01 50 07 − Škody

b) Číselné údaje k 10. 1. 2011
nedif.

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 150 000
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 150 000
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 50 000

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 100 000
6. Požiadavky do konca daného roka 6 415 760

7. Navrhované zvýšenie 6 315 760

8. Zvýšenie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov na daný 
rok (7/1A)

neuvádza sa

9. Suma zvýšení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s článkom 
17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento konečných 
rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
nedif.

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 10. 1. 2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zvýšenia

Pozri úvod.
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II. ZNÍŽENIE

II.A

a) Rozpočtový riadok

30 01 15 01 − Dôchodky, dávky v invalidite a odchodné

b) Číselné údaje k 10. 1. 2011
nedif.

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 1 182 667 000
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 1 182 667 000
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 0

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 1 182 667 000
6. Požiadavky do konca daného roka 1 177 851 240

7. Navrhované zníženie 4 815 760

8. Zníženie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov 
na daný rok (7/1A)

0,41 %

9. Suma znížení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s 
článkom 17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento 
konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
nedif.

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 10. 1. 2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zníženia

Pozri úvod.
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II.B

a) Rozpočtový riadok

31 01 07 01 − Výdavky na preklady

b) Číselné údaje k 10. 1. 2011
nedif.

1A. Rozpočtové prostriedky na daný rok (pôvodný rozpočet + OR) 14 250 000
1B. Rozpočtové prostriedky na daný rok (EZVO) 0
2. Presuny 0

3. Konečné rozpočtové prostriedky na daný rok (1A + 1B + 2) 14 250 000
4. Použitie konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok 3 528 354

5. Nepoužité/disponibilné rozpočtové prostriedky (3 – 4) 10 721 646
6. Požiadavky do konca daného roka 9 221 646

7. Navrhované zníženie 1 500 000

8. Zníženie vyjadrené ako percento rozpočtových prostriedkov 
na daný rok (7/1A)

10,53 %

9. Suma znížení vykonaných podľa článku 23 ods. 1 písm. b) a c) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách vypočítaná v súlade s 
článkom 17a vykonávacích pravidiel a vyjadrená ako percento 
konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok

neuvádza sa

c) Prenesené príjmy z vymáhania pohľadávok (C5)
nedif.

1. Disponibilné rozpočtové prostriedky na začiatku daného roka 0 
2. Disponibilné rozpočtové prostriedky k 10. 1. 2011 0 
3. Miera použitia [(1 – 2)/1] neuvádza sa

d) Podrobné odôvodnenie zníženia

Pozri úvod.


