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EUROPEISKA KOMMISSIONEN

BRYSSEL DEN 21/01/2011

ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2011
AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 26, 30, 31

ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 03/2011

euro

MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN

KAPITEL - 3001 Administrativa utgifter för politikområdet pensioner och därmed 
sammanhängande utgifter
 PUNKT - 30 01 15 01 Pensioner, invaliditetsersättning och avgångsvederlag Icke-

differentierade 
anslag - 4 815 760

KAPITEL - 3101 Administrativa utgifter för politikområdet språktjänster
 PUNKT - 31 01 07 01 Utgifter för översättning Icke-

differentierade 
anslag - 1 500 000

MEDLEN ÖVERFÖRS TILL

KAPITEL - 2601 Administrativa utgifter för politikområdet kommissionens administration
 PUNKT - 26 01 50 07 Skadestånd Icke-

differentierade 
anslag  6 315 760
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INLEDNING

SKADESTÅND AVSEENDE SYSTRAN (PUNKT 26 01 50 07) – MOTIVERING

Den 16 december 2010 bedömde Europeiska unionens tribunal (”tribunalen”) att kommissionen handlade 
rättsstridigt när den utvecklade programvaran för maskinöversättning, EC-Systran Unix, som används för 
översättning inom kommissionen. Utvecklingsarbetet krävde åtkomst till programvarans 
upphovsrättsskyddade delar. Rättighetsinnehavaren, SYSTRAN SA, hade dock inte gett sitt medgivande 
innan kommissionen utvecklade programvaran.

På grundval av denna dom har tribunalen beordrat kommissionen att betala skadestånd på 12 001 000 euro 
till SYSTRAN SA. Detta domstolsbeslut är oåterkalleligt och vid försenad betalning av beloppet debiteras 
dröjsmålsränta. 

De av tribunalen utdömda böterna ska betalas via budgetpost 26 01 50 07, ”Skadestånd”, som har en 
anslagen budget på endast 150 000 euro. En förstärkning av budgetposten är därför nödvändig för att 
beloppet ska kunna betalas.  

Kommissionen har gjort sitt yttersta för att så mycket som möjligt av de av tribunalen utdömda böterna täcks 
av 2010 års budget. Således avsattes 5 685 240 euro under denna budgetpost i slutet av 2010 genom 
interna omfördelningar – ett belopp som kommer att utbetalas i början av 2011.  

De återstående 6 315 760 euro som budgetpost 26 01 50 07 ”Skadestånd” behöver förstärkas med kan 
enbart täckas av 2011 års budget. Såhär tidigt på året kan kommissionen inte förutse något underutnyttjande 
av 2011 års budget, vilken är stram för rubrik 5 (administrativa utgifter). Kommissionen föreslår ändå att 
beloppet täcks genom befintliga anslag från följande två budgetposter:   

a) 1 500 000 euro från budgetpost Utgifter för översättning (31 01 07 0 1)
Omfördelning av 1 500 000 euro från budgetposten för externa översättningar. 

b) 4 815 760 euro från budgetpost Pensioner (30 01 15 01) – Pensioner, invaliditetsersättning och 
avgångsvederlag.

På grund av osäkerheten kring det exakta belopp som kommer att utbetalas i slutet av året föreslår 
kommissionen att det utestående beloppet 4 815 760 euro överförs från budgetposten för pensioner, 
invaliditetsersättning och avgångsvederlag.  
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I. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK TILL VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

a) Rubrik

26 01 50 07 Skadestånd

b) Belopp per den 10.1.2011
Icke-differentierade 

anslag

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 150 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 150 000
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 50 000

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 100 000
6. Behov fram till budgetårets slut 6 415 760

7. Begärd ökning 6 315 760

8. Ökning i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i budgeten 
(7/1A)

ej tillämpligt

9. Summan av de överföringar till rubriken som skett på grundval av 
artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, beräknade enligt artikel 17a 
i genomförandebestämmelserna, i procent av de slutliga anslagen för 
budgetåret 

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Icke-differentierade 

anslag

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 10.1.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen till denna rubrik

Se inledningen



SV 4 SV

II. UPPGIFTER OM DEN RUBRIK FRÅN VILKEN MEDEL SKA ÖVERFÖRAS

II.A

a) Rubrik

30 01 15 01 Pensioner, invaliditetsersättning och avgångsvederlag

b) Belopp per den 10.1.2011
Icke-differentierade anslag

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 1 182 667 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 1 182 667 000
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 0

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 1 182 667 000
6. Behov fram till budgetårets slut 1 177 851 240

7. Begärd överföring 4 815 760

8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i 
budgeten (7/1A)

0,41%

9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på 
grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, 
beräknade enligt artikel 17a i genomförandebestämmelserna, i 
procent av de slutliga anslagen för budgetåret

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Icke-differentierade anslag

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 10.1.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

Se inledningen
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II.B

a) Rubrik

31 01 07 01 Utgifter för översättning

b) Belopp per den 10.1.2011
Icke-differentierade anslag

1A. Anslag för budgetåret (urspr. anslag + ÄB) 14 250 000
1B. Anslag för budgetåret (Efta) 0
2. Överföringar 0

3. Slutliga anslag för budgetåret (1A+1B+2) 14 250 000
4. Genomförande av budgetårets slutliga anslag 3 528 354

5. Outnyttjade/disponibla anslag (3-4) 10 721 646
6. Behov fram till budgetårets slut 9 221 646

7. Begärd överföring 1 500 000

8. Överföring i procent av de anslag som ursprungligen förts upp i 
budgeten (7/1A)

10,53%

9. Summan av de överföringar från rubriken som skett på 
grundval av artikel 23.1 b och c i budgetförordningen, 
beräknade enligt artikel 17a i genomförandebestämmelserna, i 
procent av de slutliga anslagen för budgetåret

ej tillämpligt

c) Inkomster från återbetalda belopp (överförda mellan budgetår)(C5)
Icke-differentierade anslag

1. Disponibla anslag i början av budgetåret 0 
2. Disponibla anslag per den 10.1.2011 0 
3. Utnyttjandegrad [(1-2)/1] ej tillämpligt

d) Motivering av överföringen från denna rubrik

Se inledningen


