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BUDGETBERÄKNING FÖR ÅR 2020  

I.  INLEDNING  

Syftet med denna inledning är dels att redogöra för bakgrunden till det nya budgetåret i ljuset av hur verksamheten vid 
Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen eller institutionen) har utvecklats, dels att fastställa de riktlinjer 
som har varit avgörande vid beräkningen av 2020 års budget. 

Efter detta inledande kapitel ges i kapitel II (”Detaljerad analys av utgifterna för den löpande verksamheten i 
budgetberäkningen för år 2020”) en exakt och ingående redogörelse för de faktorer som ligger till grund för insti
tutionens budgetäskanden. I kapitel III redovisas de budgetäskanden som sammanhänger med genomförandet av den 
sista etappen av reformen av unionens domstolsstruktur. I kapitel IV redovisas sedan de tekniska ändringarna av 
budgetstrukturen. 

1. Den dömande verksamhetens utveckling  

Det är väsentligt att ha i åtanke att domstolen och tribunalen inte råder över tillströmningen av mål till dem, till 
skillnad från övriga unionsinstitutioner  – och även till skillnad från andra domstolar i högre eller sista instans  –  
som kan kontrollera sin arbetsbörda eller fastställa negativa prioriteringar. Det ankommer emellertid ändå på 
domstolen och tribunalen att göra sitt yttersta för att ha kapacitet att sköta handläggningen av de anhäng
iggjorda målen med den höga kvalitet som krävs samt inom godtagbar tid.  

Domstolens Årsrapport 2018 kan konsulteras direkt på institutionens webbplats Curia (http://curia.europa.eu/jcms/ 
AnnualReport). I Årsrapporten redogörs för den dömande verksamheten vid domstolen och tribunalen under år 2018. 

Årsrapporten innehåller också all statistik som behövs för att få kännedom om antalet inkomna respektive avgjorda 
mål samt om handläggningstiden vid institutionens båda instanser. 

En analys av statistiken visar att det gångna året utmärktes av en mycket intensiv verksamhet  vid såväl domstolen 
som tribunalen. Det totala antalet mål som anhängiggjordes vid de båda instanserna under år 2018 (1 683 mål) ökade 
jämfört med år 2017 (1 656). Antalet avgjorda mål under år 2018 ökade mycket kraftigt (1 769 avgjorda mål, jämfört 
med 1 594 mål år 2017, ungefär + 11 %). 

Det kan särskilt konstateras att antalet nya mål som kom in till domstolen under år 2018 var rekordhögt (849 mål 
jämfört med 739 mål år 2017, vilket också var ett rekordår vad gäller måltillströmningen). I likhet med föregående år 
utgörs den största andelen nyinkomna mål av mål om förhandsavgörande (568 sådana mål). Under år 2018 avgjorde 
domstolen fler mål än någonsin tidigare i dess historia: 760 mål avgjordes under året, jämfört med 699 år 2017. 
Tribunalens verksamhetsstatistik avseende år 2018, som var det andra hela verksamhetsåret sedan reformen av dess 
struktur inleddes, visar att denna förstärkning har gett positiva resultat i och med att 1 009 mål avgjordes under året 
(jämfört med 895 under 2017), det vill säga en ökning med nästan 13 %. Antalet inkomna mål minskade däremot 
jämfört med föregående år (834 nya mål, jämfört med 917 under 2017). Därigenom minskade målbalansen (– 175 
pågående mål, det vill säga en minskning med nästan 12 %). 

Den genomsnittliga handläggningstiden ökade en aning vid tribunalen under året som gick (20 månader jämfört med 
16,3 månader under 2017). Detta beror på att tribunalen avgjorde ett antal konkurrensmål av mycket stor omfattning 
och komplexitet under 2018. 

Vid domstolen låg den genomsnittliga handläggningstiden på ungefär samma nivå som år 2017 (16 månader, jämfört 
med 15,7 månader under 2017). Däremot kunde en minskning av den genomsnittliga handläggningstiden konstateras 
vad avser såväl mål om direkt talan (18,8 månader jämfört med 20,3 månader år 2017) som mål om överklagande 
(13,4 månader jämfört med 17,1 år 2017).
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EU-domstolen strävar kontinuerligt och konsekvent efter att garantera en effektiv rättskipning av hög kvalitet, präglad 
av öppenhet. Vad gäller kvaliteten utgörs en av de faktorer som bekräftar ansträngningarna i den riktningen av den 
omständigheten att fler mål avgjordes av avdelningar i utökad sammansättning både vid domstolen och vid tribunalen. 
Sålunda har 80 mål avgjorts av domstolens stora avdelning (jämfört med 46 år 2017) och vid tribunalen har 87 mål 
avgjorts av avdelningar med fem domare (jämfört med 18 mål år 2017). 

Nedanstående tabell visar att  den dömande verksamhetens utveckling under perioden 2012–2018 tydligt bekräftar 
en  klart ökande trend, vilken för övrigt vittnar om de nationella domstolarnas och de rättssökandes förtroende för 
unionsdomstolarna. 

2012 2018 förändring i % 2012–2018 

Inkomna mål 1 427 1 683 18 % 

Avgjorda mål 1 404 1 769 26 %  

Den ännu kraftigare ökningen av antalet avgjorda mål (+ 26 %), förtjänar att framhållas, eftersom den är ett 
objektivt mått på de konstanta ansträngningar för att höja produktiviteten  som de dömande instanserna gör med 
de stödjande tjänsteavdelningarnas hjälp. En närmare redogörelse för dessa ansträngningar ges i punkt 2. 

Måltillströmningen till båda instanserna kommer sannolikt att öka även under åren 2019 och 2020, i linje med den 
trend som tydligt kan utläsas ur de ovan angivna sifferuppgifterna. 

Vad specifikt gäller domstolen är det mot bakgrund av den allmänna tendensen mot en ökning av antalet mål om 
förhandsavgörande under de senaste åren troligt att den måltypen återigen kommer att öka i omfattning. Domstolens 
verksamhet kommer vidare oundvikligen att påverkas av ökningen av antalet mål vid tribunalen och av tribunalens 
höjda produktivitet, särskilt genom ökningen av antalet mål om överklagande. Det kan erinras om att i genomsnitt 
cirka 27 % av tribunalens domar överklagades under år 2018. 

2. Åtgärder för att höja effektiviteten  

Utöver de lagstiftningsbeslut som antagits för att hantera intensifieringen av den dömande verksamheten utfors
kar domstolen sedan flera år –  med avseende både på de dömande instanserna och på de stödjande tjäns
teavdelningarna  –  alla möjligheter som står till buds för att på bästa sätt uppfylla den tvingande målsättningen 
att säkerställa kvalitet och skyndsamhet i handläggningen av målen. 

För att få en bättre uppfattning om de utmaningar som domstolen står inför och den inriktning som därför 
föreslås för år 2020 är det viktigt att hålla i minnet de reformer av arbetsmetoderna som genomförts och 
omfattningen av de effektivitetsvinster som uppnåtts.  

2.1 Åtgärder som vidtagits av de dömande instanserna och kanslierna  

De dömande instanserna och kanslierna har vidtagit bland annat följande åtgärder för att höja effektiviteten:  

— Förbättring av gällande regelverk  

Domstolens och tribunalens verksamhet styrs av ett mycket strikt regelverk som har utarbetats för att garantera god 
rättskipning och likabehandling av alla parter och en reform av de båda instansernas rättegångsregler  (som kräver 
godkännande av rådet) har därför utgjort ett värdefullt instrument för att öka effektiviten vid målens handläggning. De 
senaste åren har både domstolen och tribunalen omarbetat sina respektive rättegångsregler. 

Förutom att det har varit nödvändigt att anpassa rättegångsreglerna till instansernas rättskipande arbete såsom det ter 
sig i dag, är ett av de främsta målen med ändringarna i bestämmelserna en ökad användning av de olika processuella 
verktyg som står till buds för att påskynda handläggningen av vissa mål med iakttagande av kravet på en rättvis 
rättegång.
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— Lagstiftningsförslag i syfte att överföra viss behörighet från domstolen till tribunalen och att inrätta en 
mekanism med prövningstillstånd för vissa kategorier av överklaganden till domstolen  

I mars 2018 lämnade domstolen in ett förslag om ändring av domstolens stadga till unionslagstiftaren. Ändringen 
avser dels överföring till tribunalen av behörigheten att pröva en del av målen om fördragsbrott, för vilka domstolen i 
dagsläget är ensam behörig, dels inrättande av en mekanism med prövningstillstånd för vissa kategorier av över
klaganden. Överläggningarna angående den andra delen av detta förslag är långt framskridna och förhoppningen är att 
mekanismen med prövningstillstånd avseende vissa överklaganden ska kunna tillämpas under år 2019. På så sätt 
kommer det att vara möjligt att i viss mån begränsa ökningen av antalet mål som ska prövas av domstolen. 

Förslaget rörande överföring av behörigheten att pröva en del av fördragsbrottsmålen har återkallats på grund av de 
betänksamheter som Europeiska kommissionen och vissa medlemsstater gett uttryck för.  

— Arbetsmetoder och arbetsverktyg vid de dömande instanserna och kanslierna  

Den ökade målmängden har också nödvändiggjort vissa organisatoriska åtgärder, av vilka märks bland annat följande: 

a) Anpassningar i syfte att  rationalisera arbetet inom instanserna, exempelvis vad gäller de dömande avdelningarnas 
sammansättning eller reglerna för tilldelning av mål. 

b) Åtgärder avseende fastställande av målsättningar och uppföljning av målen (monitoring), särskilt med hjälp av mer 
effektiva it-verktyg. 

c) Stora framsteg vad gäller  digitalisering av de dokumentflöden som är en del av den dömande verksamheten, varvid 
elektronisk hantering av dokumentflödena  före domstolsavgörandena  har varit det främsta målet. Applikationen  e- 
Curia utgör ett avgörande framsteg vid skriftväxlingen med parterna och utan detta verktyg skulle kanslierna inte 
ha kunnat hantera den kraftigt ökande måltillströmningen. Under år 2018 fanns fler än 4 800 användarkonton och 
e-Curia användes i samtliga medlemsstater. 81 % av alla inlagor gavs in med hjälp av e-Curia under år 2018, 
jämfört med 38 % år 2012. Från och med den 1 december 2018 sker dessutom  tribunalens utväxling av doku
ment med parternas företrädare enbart via e-Curia. Samtidigt har digitaliseringen av dokumentflödet  efter 
domstolsavgörandena, närmare bestämt vad gäller spridningen av domstolens praxis, genomförts genom att den 
tidigare rättsfallssamlingen i pappersform har ersatts med en elektronisk rättsfallssamling.  

2.2 Åtgärder som vidtagits av de stödjande tjänsteavdelningarna  ( 1 ) 

Med hänsyn till den kraftigt växande dömande verksamheten är det väsentligt att förstärka, eller åtminstone bevara, 
arbetskapaciteten hos kabinetten och de avdelningar som är direkt delaktiga i det rättskipande arbetet. Därför är det 
viktigt att de så kallade horisontella tjänsteavdelningarna är organiserade på ett så effektivt sätt som möjligt ( 2 ).  Dessa 
avdelningars relativa storlek har sålunda minskat från 16,5 % av hela personalstyrkan år 2007 till endast 
14,3 % i slutet av år 2018.  

Bland de åtgärder som vidtagits för att förbättra effektiviteten i de stödjande tjänsteavdelningarna kan särskilt två 
nämnas, nämligen  

— Omorganisation av avdelningarna 

År 2018 kännetecknades internt av en omorganisation av institutionens olika avdelningar. I en situation med budgetåt
stramningar, parallellt med en konstant ökande arbetsbörda och snabb teknisk utveckling, syftar denna omorganisation 
till att skapa betydande synergieffekter och få institutionens olika avdelningar att arbeta ännu ett steg närmare den 
dömande verksamhetens behov.
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( 1 ) De stödjande tjänsteavdelningarna omfattar samtliga avdelningar vid domstolen med undantag av kabinetten och kanslierna. 
( 2 ) De horisontella tjänsteavdelningarna utgörs av avdelningarna för personal, finansiella frågor, informationsteknik, logistik, bygg

nader, protokollet och kommunikation.



 

Konkret har institutionens administrativa struktur utformats omkring tre generaldirektorat, i stället för fyra som 
tidigare. Dessa är generaldirektoratet för administration, generaldirektoratet för flerspråkighet och generaldirektoratet 
för information. Direktoratet för forskning och dokumentation är numera direkt underställt justitiesekreteraren.  

— Strikt reglering av kravet på fullständig flerspråkighet  

Utmärkande för domstolens regler för språkanvändning är att varje officiellt språk i unionen kan vara rätte
gångsspråk ( 3 ).  Domstolen är skyldig att iaktta principen om fullständig flerspråkighet i syfte att kommunicera 
med parterna på rättegångsspråket och säkerställa att rättspraxis sprids i alla medlemsstater. 

Dessa tvingande krav, i kombination med den ökande måltillströmningen, visar tydligt varför en av de främsta 
prioriteringarna  sedan länge har varit att uppnå  effektivitetsvinster inom språktjänsten  i syfte att  förebygga 
flaskhalsar som försenar målens handläggning. 

Detta är skälet till att  ett stort antal åtgärder som har lett till besparingar har vidtagits av de dömande instan
serna  i fråga om översättning, exempelvis selektiv publicering av rättspraxis, sammanfattningar av begäran om 
förhandsavgörande, kortare förslag till avgörande av generaladvokaterna, publicering i utdrag av vissa särskilt långa 
avgöranden.  Om dessa åtgärder inte hade vidtagits skulle antalet sidor att översätta under år 2018 (vilket uppgick till 
drygt 1,28 miljon sidor, det vill säga en ökning med 15 % jämfört med år 2017), ha överskridit 1,8 miljoner sidor. 
Dessa åtgärder har möjliggjort en besparing av ett betydande antal juristlingvisttjänster, vilka annars hade behövt 
inrättas.  

Parallellt med ovannämnda åtgärder är användningen av allt mer effektiva it-verktyg  en väsentlig faktor på översätt
ningsområdet, särskilt i fråga om  förbehandling av dokument  och  datorstödd översättning  (program som används 
av unionsinstitutionernas språktjänster). Vidare sker terminologiarbetet inom fastare ramar, så att utredningar blir 
lönsammare och kan centraliseras och på så sätt utnyttjas systematiskt. 

Dessa åtgärder, sammantagna med en intensivare användning av externa resurser, har gett mycket goda resultat, 
eftersom det under år 2018 registrerades en ökning av antalet översatta sidor med 6,8 % jämfört med år 2017. 

3. Riktlinjer för budgetberäkningen för år 2020  

I likhet med tidigare år har institutionens budget upprättats i en strävan att beakta de rekommendationer om budget
disciplin  som budgetmyndigheten ( 4 ) och kommissionen uttryckt ( 5 ). 

Domstolen har vid upprättandet av budgetberäkningen för år 2020 beaktat följande krav och behov:  

— tillämpning av kommissionens  förslag till anpassning av lönerna  (se punkt 1.2 i kapitel II) samt tillämpningen av 
bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för unionstjänstemän (särskilt i fråga om uppflyttning i löneklass och 
befordran). De är de två viktigaste faktorerna när det gäller förändringar av utgifterna i avdelning 1  rörande 
ledamöter och personal (12,05 miljoner euro), det vill säga 2,81 % av den totala budgeten för år 2019. 

— en fortsatt  restriktiv hållning vad gäller budgetäskanden för inrättande av nya tjänster: I linje med denna re
striktiva politik avser domstolens äskanden vad gäller inrättande och uppgradering av tjänster i institutionens 
tjänsteavdelningar och i domarnas kabinett vid domstolen specifika tjänster för att institutionen ska kunna säker
ställa att den dömande verksamheten fungerar väl (se punkterna 2.1 och 2.2 i kapitel II). Till följd av dessa 
äskanden ökar budgeten med ett belopp på 2,5 miljoner euro, det vill säga 0,58 % av den totala budgeten för år 
2019.
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( 3 ) Ingen annan domstol, vare sig nationell eller internationell, behöver arbeta på så många olika språk. 
( 4 ) Se rådets slutsatser av den 12 februari 2019 om riktlinjer för budgeten för år 2020. 
( 5 ) Skrivelse från kommissionsledamoten Günther Oettinger riktad till de olika institutionerna den 21 januari 2019.



 

—  frysning av icke lönerelaterade utgifter  i enlighet med kommissionens begäran: Domstolen har gått ett steg längre 
och minskar på denna typ av utgifter, vilket inte är oproblematiskt med hänsyn till att en stor andel av dessa 
utgifter omfattas av avtalsenliga indexregleringar, vilka med nödvändighet måste kompenseras genom minskningar 
av andra utgifter för att behålla anslagen på samma nominala nivå som i 2019 års budget. Icke lönerelaterade 
utgifter för den löpande verksamheten minskar nämligen sammantaget med 1,98 miljoner euro, det vill säga –  
0,46 % av den totala budgeten för år 2019. 

Under år 2020 kommer domstolen även att ha vissa  extraordinära utgifter som sammanhänger med genomförandet av 
reformen av unionens domstolsstruktur. 

Efter den första och den andra etappen av reformen av unionens domstolsstruktur, som är ett resultat av Europapar
lamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/2422 av den 16 december 2015 om ändring av protokoll nr 3 om 
stadgan för Europeiska unionens domstol (EUT L 341, 24.12.2015, s. 14), och som innebar att ytterligare 18 domare 
utnämndes i tribunalen ( 6 ), kommer reformens tredje och sista etapp att genomföras i samband med den partiella 
nytillsättningen av tribunalens ledamöter i september 2019. Ytterligare 8 domare kommer då att börja tjänstgöra vid 
tribunalen, vilket innebär att denna kommer att ha totalt 54 ledamöter, det vill säga två ledamöter per medlemsstat ( 7 ). 

År 2020 kommer att vara det första år då det utökade antalet domare i tribunalen får budgetkonsekvenser under 12 
månader, eftersom tribunalen under år 2019 kommer att ha det slutgiltiga antalet domare, 54, endast under perioden 
september–december (4 månader). De ytterligare utgifter som därför uppkommer under år 2020 uppgår till 0,72 mil
joner euro, det vill säga en ökning med 0,17 % av den totala budgeten för år 2019. 

4. Sammanfattning av anslagsförändringarna i den beräknade budgeten för år 2020  

I nedanstående tabell sammanfattas anslagsförändringarna i domstolens budgetberäkning för år 2020 jämfört med 2019 
års budget. I tabellen specificeras även budgetkonsekvenserna av äskandena rörande utgifterna för den löpande 
verksamheten och de extraordinära utgifterna.  

Budgetberäkning 2020  

(i euro)  

Totalt belopp för 2019 års budget 429 468 936 %  

Förändring av utgifterna för den löpande verksamheten 10 388 564 + 2,42  

Utgifter för ledamöter (exklusive brexit)  –  812 000  – 0,19 

Brexit (- 3 ledamöter) –  324 750  – 0,08 

Löneutgifter (personal) 13 504 125 + 3,15 

Icke lönerelaterade utgifter (exklusive brexit) –  1 978 811  – 0,46  

Förändring av de extraordinära utgifterna år 2020 720 000 + 0,17  

Reform av tribunalen (+ 8 domare under 12 månader jämfört med 4 månader år 2019) 720 000 + 0,17  

Total förändring 11 108 564 2,59 

Totalt belopp för 2020 års budget 440 577 500
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( 6 ) Förfarandet för utnämning av den sista domaren som ska tillsättas inom ramen för reformens första etapp pågår fortfarande. 
( 7 ) Enligt förordning 2015/2422 skulle den tredje etappen av reformen innebära att ytterligare 9 domare tillsattes i tribunalen. I 

enlighet med vad kommissionsledamoten med ansvar för budget angav i sina skrivelser till institutionernas ordförande av den 
21 december 2017 och den 21 januari 2019 och med hänsyn till att en av de 9 ytterligare domarna skulle vara medborgare i 
Förenade kungariket har det beslutats att endast 8 ytterligare domare kommer att tillträda sina tjänster i september 2019.



 

II. DETALJERAD ANALYS AV UTGIFTERNA FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN I 
BUDGETBERÄKNINGEN FÖR ÅR 2020  

1. Antaganden avseende år 2020  

Utgiftsberäkningen har gjorts med beaktande av de riktlinjer som kommissionen meddelade övriga institutioner den 
6 december 2018, så att budgetberäkningarna för år 2020 sker utifrån samordnade och enhetliga kriterier. 

1.1 Allmän prisnivå  

Upplysningsvis uppskattar kommissionen att den allmänna prisnivån i Luxemburg kommer att öka med i genomsnitt 
1,8 % under år 2020. 

1.2 Nivå på anpassningen av lönerna (anslag under kapitlen 1 0, 1 2 och 1 4)  

Kommissionen har föreslagit en anpassning med + 3,1 % per år för år 2019 (verkningar under 12 månader på 2020 års 
budget), och med + 2,5 % per år för år 2020 (verkningar under 6 månader på 2020 års budget). 

2. Analys av äskandena i syfte att ändra tjänsteförteckningen  

Trots att det är nödvändigt att upprätthålla en sträng budgetdisciplin även när det gäller tjänster, såsom kommissionen 
rekommenderat, är domstolen tvungen att äska anslag för inrättande och uppgradering av vissa mycket specifika 
tjänster i institutionens tjänsteavdelningar och i domarnas kabinett i domstolen. 

Dessa äskanden analyseras i punkterna 2.1 och 2.2 nedan. 

2.1 Förstärkningar inom institutionens tjänsteavdelningar  

Domstolen begär  inrättande av 16 nya fasta tjänster. Denna begäran ska analyseras i ljuset av följande tre 
väsentliga faktorer. 

a)  Stora strukturella förändringar utan förstärkning av tjänsteavdelningarna  

När det gäller den reform av unionens domstolsstruktur som godkändes i december 2015 och som, i september 
2019, kommer att innebära en fördubbling av antalet domare i tribunalen, hade domstolen, i samband med att den 
underställde den lagstiftande myndigheten sina reformförslag, beslutat att endast begära nya tjänster till domarnas 
kabinett och tribunalens kansli. Den angav samtidigt att den hade för avsikt att vid ett senare tillfälle tillställa 
budgetmyndigheten en begäran i syfte att förstärka språktjänsten och de horisontella tjänsteavdelningarna, vilka 
stöder den dömande verksamheten. 

b)  Indragning av 5 % av tjänsterna under perioden 2013–2017 (6,5 % för domstolens kansli och tjänsteavdelning
arna)  

Domstolen har under perioden 2013–2017 uppfyllt det ålagda målet att minska den befintliga personalstyrkan per 
den 1 januari 2013 med 5 %. Således har sammanlagt 98 tjänster dragits in under den aktuella perioden, varvid 
man har vinnlagt sig om att bevara resurserna i de dömande instansernas kabinett, vilket med nödvändighet har lett 
till större nedskärningar inom domstolens kansli och övriga tjänstavdelningar (vilkas personalstyrka har minskat 
med 6,5 % under den perioden) och särskilt en drastisk minskning av kapaciteten i fråga om översättning. 

c) Omfattningen av uppnådda effektivitetsvinster och de gränser som nåtts  

De omfattande effektivitetsvinster som uppnåtts de senaste åren har möjliggjort en ökning av antalet avgjorda mål 
med 26 % under perioden 2012–2018, trots personalminskningen i de stödjande tjänsteavdelningarna under samma 
period. Gränsen för dessa effektivitetsvinster är emellertid nådd och arbetsbördan, som har ökat med 18 % när det 
gäller måltillströmningen under perioden 2012–2018, medför att institutionens tjänsteavdelningar inte kan utföra 
sitt arbete utan risk för störningar i institutionens verksamhet.
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Följande tjänster äskas inom tjänsteavdelningarna:  

Domstolens kansli  (1 fast tjänst i lönegrad AD 7) 

Denna begäran måste bedömas mot bakgrund av den kraftigt ökande arbetsbördan för kansliet, vars personal ansvarar 
för noggrann uppföljning av målens processuella aspekter (antalet inkomna mål vid domstolen ökade med 15 % 
mellan år 2017 och år 2018). Det ska i detta avseende framhållas att samtidigt som domstolens arbetsbörda har 
ökat mycket kraftigt de senaste åren har kansliet inte fått mer personal.  

Direktoratet för forskning och dokumentation  (7 fasta tjänster: 4 AD 5 och 3 AST 3) 

För det första krävs en tjänst i lönegrad AD 5 och en tjänst i lönegrad AST 3 för arbetet med att förvalta ”Europeiska 
unionens domstolsnätverk”, som har till syfte att stärka samarbetet mellan EU-domstolen och de nationella dom
stolarna. De personer som kommer att tillsättas på dessa tjänster ska även samarbeta med direktoratet för informations
teknik i samband med införandet av det nya integrerade it-systemet för målhantering, eftersom direktoratet för forsk
ning och dokumentation kommer att ha en framträdande roll i diskussionerna kring detta nya verktyg. 

Vidare behövs 3 tjänster i lönegrad AD 5 för det arbete med analys av rättspraxis som ska skötas internt. Redan i 
2018 och 2019 års budgetar hade anslag på 240 000 euro avsatts för hanteringen av detta arbete externt. Ett anbuds
förfarande anordnades år 2018 för dessa tjänster men det gav inte något resultat på grund av att anbuden var för få och 
de begärda priserna för höga. 

Med hänsyn till den ökande dömande verksamheten är det slutligen nödvändigt att inrätta 2 tjänster i lönegrad AST 3. 
Syftet är att skapa tillräckliga resurser för att sköta dels förvaltning och inmatning i de juridiska databaserna samt 
nödvändig utbildning av användarna, dels upprätta dokumentation och periodiska informationsbrev om rättspraxis 
samt skapa ett selektivt register över rättspraxis.  

Direktoratet för kommunikation  (1 fast tjänst i lönegrad AST 3) 

Enheten för tillgång till handlingar har till uppgift att behandla samtliga ansökningar om tillgång till handlingar som 
innehas av institutionen i samband med att den utövar sina administrativa funktioner. Enheten ansvarar vidare för 
förvaltningen av domstolens historiska arkiv, såväl juridiska som administrativa. För uppdatering av katalogen och 
förvaltning av arkiven krävs specifik kompetens i fråga om arkivering, vilken saknas inom enheten. När denna nya 
tjänst inrättas kommer det att bli möjligt att anställa en person med särskild kompetens vad gäller arkivering.  

Direktoratet för personal och personaladministration  (3 fasta tjänster: 1 AD 5, 1 AST 3 och 1 AST 1). 

Tjänsten i lönegrad AD 5 ska besättas inom enheten för utbildning och utveckling. Enheten ansvarar för ett ambitiöst 
utbildningsprogram för att säkerställa att institutionens personal har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. 
Genom personalens kompetensutveckling kan institutionen utnyttja sin kapacitet på bästa sätt. Enheten för utbildning 
och utveckling är liten och har för närvarande endast två handläggartjänster vilket medför att den har svårt att 
genomföra utbildningsprogrammet fullt ut. 

Tjänsten i lönegrad AST 3 ska besättas inom enheten för rättigheter enligt tjänsteföreskrifterna, sociala och medicinska 
frågor samt arbetsvillkor. Denna tjänst är avsedd som förstärkning inom läkartjänsten, vars storlek är oförändrad sedan 
år 2005. Därigenom skulle nödvändiga åtgärder i fråga om välbefinnande och förebyggande av psykosociala risker på 
arbetsplatsen kunna vidtas. 

Tjänsten i lönegrad AST 1 ska tillsättas inom enheten för personal. Syftet är att innehavaren av denna tjänst ska bistå 
de tjänstemän som ansvarar för urval av praktikanter och administration av praktikplatser och bidra till en ökad 
digitalisering av procedurerna.
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Direktoratet för budget och finansiella frågor  (1 fast tjänst i lönegrad AD 5) 

Denna tjänst är avsedd att förstärka den grupp med ansvar för finansiell förhandskontroll som genomför en cen
traliserad kontroll av såväl alla finansiella transaktioner som alla personalärenden som har finansiella verkningar. 
Under år 2018 genomförde denna grupp, bestående av fem personer, kontroller i ungefär 19 000 ärenden. Denna 
handläggartjänst är oundgänglig för att det ska vara möjligt att genomföra en kontroll av hög kvalitet i rätt tid av alla 
ärenden som föreläggs av de olika tjänsteavdelningarna.  

Direktoratet för byggnader och säkerhet (3 fasta tjänster: 1 AD 5 och 2 AST 3) 

År 2020 kommer att kännetecknas av två viktiga omständigheter: för det första kommer det tredje tornet att ha varit i 
drift sedan endast några månader och för det andra kommer en stor del av domstolens byggnadskomplex som 
uppfördes inom ramen för projektet CJ 4 (nya Palais,  Anneau, två torn och  Galerie) att ha varit i bruk i mer än 
tio år. 

Efter inflyttningen i det tredje tornet kommer en större byggnadsarea att vara i drift, däribland tre mycket höga 
byggnader. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att inrätta två tjänster i lönegrad AST 3. En av AST 3-tjänsterna är 
avsedd som förstärkning av det arbetslag som har tillsyn över fullgörandet av kontraktet avseende drift och underhåll 
av tekniska installationer. Den person som innehar denna tjänst har även till uppgift att delta i uppföljning av driften 
och underhållet av domstolens byggnader Den andra AST 3-tjänsten är tänkt som förstärkning av det arbetslag som 
övervakar fullgörandet av kontrakten avseende kompletterande teknisk utrustning. 

För att säkerställa den tillsyn av de äldre byggnaderna som är nödvändig för att förebygga försämring av bygg
nadernas skick och olyckor som skulle ådra unionen skadeståndsansvar är det nödvändigt att inrätta en tjänst i 
lönegrad AD 5. Innehavaren av denna tjänst skulle ansvara för utveckling av policyn avseende byggnadsunderhåll 
(yttre och inre arbeten) för institutionens fastighetsbestånd i dess helhet och i synnerhet de äldre byggnaderna.  

Budgetkonsekvenserna  av detta äskande om 16 nya fasta tjänster, under en period på 6 månader år 2020, uppgår till  
747 000 euro. 

2.2 Uppgradering av tjänster  

2.2.1 Uppgradering av fasta tjänster inom ramen för befordringspolitiken  

Artikel 6.2 i tjänsteföreskrifterna säkerställer att det den 1 januari varje år vid varje institution finns ett tillräckligt antal 
lediga tjänster i varje lönegrad för att möjliggöra befordran av tjänstemännen enligt procentsatser som fastställs i 
tjänsteföreskrifterna (se bilaga 1 avsnitt B och artikel 9 i bilaga XIII) och som tillämpas på det antal tjänstemän 
institutionen den 1 januari föregående år hade i aktiv tjänst i lönegraden under. 

För att tillämpa denna bestämmelse i tjänsteföreskrifterna behöver följande uppgraderingar genomföras: 

15 AD 13 till AD 14, 15 AD 12 till AD 13, 27 AD 10 till AD 11, 14 AD 9 till AD 10, 41 AD 8 till AD 9, 1 AST 8 
till AST 9, 17 AST 6 till AST 7, 30 AST 5 till AST 6 och 27 AST 4 till AST 5. 

Inverkan på budgeten  av dessa uppgraderingar uppgår till  1 037 000 euro. 

Ovannämnda bestämmelser i tjänsteföreskrifterna är ägnade att säkerställa en viss tjänstedisponibilitet, men det ställs 
absolut inte några krav på att motsvarande befordringar genomförs. Det är nämligen endast de tjänstemän som har 
tillräckliga meriter som kan komma i fråga för befordran. 

2.2.2 Uppgradering av fasta tjänster i tjänsteavdelningarna  

Domstolen har för avsikt att under år 2020 fortsätta med sin omfördelningspolicy och sträva efter ökad effektivitet och 
äskar därmed anslag för omvandling av ett visst antal fasta tjänster i tjänsteavdelningarna.
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I 2020 års budget äskas anslag för 10 sådana uppgraderingar inom följande tjänsteavdelningar:  

—  Domstolens kansli: uppgradering av 1 tjänst i lönegrad AST 3 till AD 5 för att unionsdomstolarna ska kunna 
fullgöra sina uppgifter med beaktande av de nya bestämmelser och den nya operationella kontext som föreligger 
till följd av tillämpningen av förordning (EU) 2018/1725 om skydd av personuppgifter. Denna förordning, jämförd 
med förordning (EU) 2016/679, ålägger domstolen och tribunalen att fästa större vikt vid skyddet av person
uppgifter och att för det ändamålet vidta nödvändiga åtgärder både vid den interna hanteringen av dokument som 
innehåller personuppgifter och vad gäller spridning eller offentliggörande av sådana dokument. Mot denna bak
grund och med hänsyn till den erfarenhet som krävs för denna uppgift är det nödvändigt att omvandla en tjänst i 
lönegrad AST 3 till AD 5.  

— Tribunalens kansli: uppgradering av 3 tjänster i lönegrad AD 5 till lönegrad AD 7. Kansliet måste för närvarande 
anpassa sig för att hantera en ökande arbetsbörda och mer komplicerade uppgifter, särskilt vad gäller det process
rättsliga området (ett stort antal nya processuella situationer, konfidentialitet). Det är därför nödvändigt att anställa 
erfarna personer med styrkt förmåga att leda och motivera en grupp assistenter. För att kunna rekrytera sådan 
kvalificerad personal måste 3 tjänster i lönegrad AD 5 omvandlas till AD 7.  

—  Direktoratet för biblioteket: uppgradering av 3 tjänster i lönegrad AST 3 till lönegrad AD 5. I två fall har dessa 
uppgraderingar samband med de tjänster och produkter som biblioteket ska tillhandahålla internt och som kräver 
en viss sakkunskap (genomgång av tidskrifter, övervakning av doktrinen, framställande av en tidskrift om dokt
rinen, bibliografiska handböcker på de största nya tvisteområdena och i samband med handläggning av viktiga 
mål). Den tredje uppgraderingen av en AST 3-tjänst till AD 5-tjänst avser samordning i administrativa frågor och 
budgetfrågor, uppföljning av andra tvärgående uppgifter som ankommer på biblioteket samt tillämpning av interna 
kontrollföreskrifter.  

— Direktoratet för budget och finansiella frågor: uppgradering av 3 tjänster i lönegrad AST 3 till AD 5 är motiverad 
av att vissa uppgifter som direktoratet ska fullgöra är av en sådan svårighetsgrad att de, trots de ansvariga 
personernas utmärkta kompetens, kräver ännu mer kvalificerad personal. Domstolen äskar anslag för uppgradering 
av två tjänster inom enheten ”Bistånd i finansiella frågor, budget och kontroll”. Den första uppgraderingen är tänkt 
att ske inom det arbetslag som ansvarar för förhandskontroll av alla finansiella transaktioner med hänsyn till att 
dess uppgifter (centraliserad kontroll av alla finansiella transaktioner och förhandskontroll av alla ärenden som rör 
fastställande av finansiella rättigheter för institutionens anställda) kräver mycket god kännedom om institutionens 
finansiella regelverk och praxis samt förmåga att tolka komplexa juridiska texter (lagstiftning och kontrakt). Den 
andra uppgraderingen är avsedd att ske inom arbetslaget ”offentlig upphandling”. På det området kräver de flesta 
uppgifterna en handläggares kompetens, bland annat vad gäller bistånd och rådgivning vid upprättande av upp
handlingsdokumenten (meddelande om upphandling, kravspecifikationer, utkast till avtal). Den tredje och sista 
uppgradering som begärts för detta direktorat är avsedd för enheten för redovisning och budgetförvaltning. Analys 
och framtagande av nya lösningar vad gäller analytisk och finansiell redovisning kräver inte endast fackkunskap 
utan även en analytisk förmåga och projektledningskompetens som, allmänt sett, går utöver den kompetens som 
normalt sett förväntas av innehavaren av en tjänst i tjänstegruppen AST.  

Inverkan på budgeten av dessa 10 uppgraderingar uppgår till 189 000 euro. 

2.2.3 Uppgradering av tillfälliga tjänster i domarnas kabinett (domstolen)  

Mot bakgrund av den kraftigt ökande måltillströmningen till domstolen liksom målens större komplexitet begärs 
uppgradering av de tillfälliga tjänsterna som juristhandläggare i domarnas kabinett, för närvarande i lönegrad AD 7. 

Tjänsterna som juristhandläggare i kabinetten i domstolen inrättades i syfte att förstärka kabinetten med yngre jurister 
som skulle bistå domarna och rättssekreterarna vid målens beredning och göra juridiska efterforskningar. Med hänsyn 
till den nyssnämnda ökningen av arbetsbördan är det lämpligt att uppgradera dessa tjänster så att kabinetten vid 
domstolen hädanefter består av 4 rättssekreterare i stället för 3 rättssekreterare och 1 juristhandläggare.
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Domstolen begär följaktligen uppgradering av 27 tillfälliga tjänster i lönegrad AD 7 enligt följande: 6 tjänster i 
lönegrad AD 9, 6 tjänster i lönegrad AD 10, 10 tjänster i lönegrad AD 11 och 5 tjänster i lönegrad AD 12.  

Inverkan på budgeten  av dessa uppgraderingar beräknas till  1 562 000 euro. 

3. Analys av anslagsförändringarna i den beräknade budgeten för år 2020 (exklusive reformen av tribu
nalen)  

3.1 Inledande anmärkningar och sammanfattande tabell över anslagsförändringarna 

Allmänt sett avser 78 % av anslagen för den löpande verksamheten utgifter under avdelning 1  ”Personer som är 
knutna till institutionen” (342,7 miljoner euro) och 22 % utgifter under avdelning 2  ”Fastigheter, möbler, utrustning 
och diverse driftskostnader” (94,9 miljoner euro). 

Summan av de beräknade inkomsterna  under år 2020 för den del av budgeten som rör den löpande verksamheten 
uppgår till 58,2 miljoner euro jämfört med 55,9 miljoner euro under år 2019. 

I nedanstående tabell redogörs för förändringen av utgifterna för den löpande verksamheten (exklusive utgifter 
avseende reformen av tribunalen)  mellan åren 2019 och 2020.  

Sammanfattande tabell över den beräknade budgeten för år 2020 –  löpande verksamheten (exklusive reformen av tribunalen)  

Avdelningar och kapitel i budgeten 

Budgeten 2019 Budgeten 2020 Förändringar totala anslag 

Löpande Löpande i euro i % 

1 0  — Institutionens ledamöter 35 592 750 34 500 000  –  1 092 750 – 3,07 

1 2 —  Tjänstemän och tillfälligt anställda 261 182 875 274 348 000 13 165 125 5,04 

1 4-1 6  — Övriga personalutgifter 32 030 500 33 814 500 1 784 000 5,57 

Totalt avdelning 1  328 806 125 342 662 500 13 856 375 4,21 

2 0 —  Fastigheter och tillhörande kostnader 64 895 311 65 280 000 384 689 0,59 

2 1 —  artikel 2 1 0  –  Informationsteknik 23 406 000 23 500 000 94 000 0,40 

2 1-2 3-2 5-2 7  — Övriga utgifter 10 036 500 6 090 000  –  3 946 500 –  39,32 

Totalt avdelning 2  98 337 811 94 870 000  –  3 467 811 – 3,53 

Avdelning 3  —  Domstolskostnader 59 000 59 000 0 0,00 

Avdelning 10  —  Övriga utgifter 0 0 0 0,00 

Totalt budget för den löpande verksamheten  427 202 936 437 591 500 10 388 564 2,43 

3.2 Förklarande anmärkningar till utgifterna i avdelning 1  

Under  avdelning 1 ”Personer som är knutna till institutionen”  ökar utgifterna för den löpande verksamheten samman
taget med 13 856 375 euro, det vill säga + 4,21 % jämfört med samma typ av utgifter i 2019 års budget.
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3.2.1 Ledamöter  

Anslagen under kapitel 1 0 minskar med 1 092 750 euro, det vill säga –  3,07 % jämfört med 2019 års driftbudget. 
Denna förändring beaktar budgetkonsekvenserna, under 12 månader år 2020, av att 3 ledamöter lämnar sin tjänst den 
29 mars 2019 till följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (1 domare och 1 generaladvokat vid 
domstolen och 1 domare vid tribunalen). I enlighet med de anvisningar som kommissionsledamoten med ansvar för 
budget och personal gav i sin skrivelse till domstolens ordförande av den 21 januari 2019 har verkningarna av brexit 
beaktats vid beräkningen av 2020 års budget och specificeras i nedanstående tabell.  

(euro) 

Budgetmässiga konsekvenser av brexit Budgeten 2019 Budgeten 2020 
Differens 

(2020–2019) 

1 0 0 0.0  —  Grundlöner –  605 000  – 833 000 –  228 000 

1 0 0 0.1  — Bostadstillägg –  91 000  – 125 000 –  34 000 

1 0 0 0.2  — Familjetillägg –  25 000  – 33 000 – 8 000 

1 0 0 0.3  — Representationstillägg – 17 000  – 23 000 – 6 000 

1 0 0 0.4  — Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter –  11 000 – 15 000 – 4 000 

1 0 0 2.0  — Resekostnader (även för familjemedlemmar) 3 000 0 –  3 000 

1 0 0 2.1  — Bosättnings- och flyttningsbidrag 67 000 0 – 67 000 

1 0 0 2.2  — Flyttkostnader 60 000 0 – 60 000 

1 0 2 — Tillfälliga bidrag 334 000 470 000 136 000 

1 0 4 — Tjänsteresor –  8 250  – 11 000 – 2 750 

1 0 6 — Utbildning –  12 000  – 16 000 – 4 000 

2 1 6 — Fordon 0  – 44 000 –  44 000 

Totalt –  305 250  –  630 000 – 324 750 

Budgetbesparingarna till följd av att 3 ledamöter lämnar sin tjänst uppskattas till 630 000 euro år 2020. Detta belopp 
motsvarar differensen mellan, å ena sidan, de beräknade besparingarna vad gäller löner, tjänsteresor, utbildning, 
leasing och underhåll av fordon och, å andra sidan, utbetalningen av tillfälliga bidrag till dessa ledamöter under 12 
månader år 2020. 

Vad gäller anslagsförändringarna inom detta kapitel i övrigt, jämfört med 2019 års driftbudget, ökar anslagen under 
punkt 1 0 0 0  ”Löner och tillägg” med 404 000 euro, det vill säga + 1,37 % i förhållande till 2019 års driftbudget. I 
det avseendet kompenseras den ökning av posten löner (+ 1 014 000 euro) som beror på anpassningen av lönerna 
under åren 2019 och 2020, i enlighet med de parametrar som kommissionen har fastställt, till viss del av budget
besparingarna till följd av brexit och den minskning av de beräknade utgifterna för familjetillägg till ledamöterna 
under år 2020 som har vidtagits med beaktande av genomförandet av 2018 års budget vad gäller denna typ av utgifter.
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Vad gäller anslagen under punkt 1 0 0 2  ”Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst” beror 
den kraftiga anslagsminskningen med 1 115 000 euro (–  69,30 %) på att det under år 2020 inte kommer att ske någon 
ordinarie nytillsättning av ledamöter i vare sig domstolen eller tribunalen. Under år 2019 kommer däremot en sådan 
partiell nytillsättning att äga rum i tribunalen i slutet av augusti. Till skillnad från budgeten för år 2019 behöver det 
inte heller tas upp anslag för utgifter avseende ersättning då de tre brittiska ledamöterna lämnar sin tjänst, vilket likaså 
är en bidragande orsak till den konstaterade anslagsminskningen. 

Artikel 1 0 2  ”Tillfälliga bidrag” minskar med 346 000 euro, det vill säga  – 9,27 % jämfört med 2019 års driftbudget. 
Minskningen är en följd av flera faktorer, särskilt den omständigheten att det under år 2020 inte kommer att ske någon 
nytillsättning av ledamöter och den omständigheten att utbetalningen av tillfälliga bidrag till vissa tidigare ledamöter 
av tribunalen och personaldomstolen som lämnade institutionen under år 2016 kommer att upphöra under år 2019. 

Artikel 1 0 4  ”Tjänsteresor” minskar med 35 750 euro, det vill säga  – 12,25 %, vilket delvis beror på att tre ledamöter 
lämnar sin tjänst i samband med brexit. Artikel 1 0 6  ”Utbildning” ligger däremot kvar på samma nivå som år 2019 
(502 000 euro). 

3.2.2 Personal  

Utgifterna i kapitel 1 2 ökar med 13 165 125 euro, det vill säga + 5,04 % jämfört med driftbudgeten för år 2019. 
Ökningen beror på följande faktorer: 

Anslagen för personalens löner ökar rent mekaniskt till följd av tillämpningen av tjänsteföreskrifternas bestämmelser 
(automatisk uppflyttning till högre löneklass vartannat år, uppgradering av fasta tjänster i befordringssyfte, justering av 
familjetilläggen och av ersättningen för resekostnader etc.). Anslagen ökar sammanlagt med 2,21 miljoner euro på 
grund av tillämpningen av dessa bestämmelser. 

De parametrar för anpassning av lönenivån som kommissionen meddelat för 2020 års budget medför, i likhet med 
vad som gäller ledamöternas löner, en ökning av anslagen med 8,45 miljoner euro inom nämnda kapitel 1 2. 

Dessa båda omständigheter, som institutionen inte alls råder över, motsvarar sammantaget ett belopp på 10,66 miljoner 
euro, det vill säga 81 % av anslagsökningen i detta kapitel. 

Till detta kommer därefter övriga anslagsförändringar som sammanhänger med ändringar i tjänsteförteckningen  
mellan åren 2019 och 2020 (vilka redovisas i avsnitt 2 i förevarande kapitel II). Det rör sig om följande anslagsför
ändringar: dels en ökning med 0,75 miljoner euro till följd av begäran om 16 nya fasta tjänster inom tjänsteavdelning
arna, dels en ökning med 1,75 miljoner euro avseende uppgradering av 10 specifika fasta tjänster inom vissa tjäns
teavdelningar och uppgradering av 27 tillfälliga tjänster i domarnas kabinett (domstolen). 

Dessutom ska det påpekas att den  schablonmässiga reduktionen  har fastställts till 2,5 %, det vill säga samma nivå som 
i 2019 års budget, eftersom andelen obesatta tjänster vid domstolen fortfarande är lika låg. Denna reduktion beräknas 
med tillämpning av en metod som har harmoniserats på interinstitutionell nivå och grundas på ett uppskattat antal 
tjänster som inte har utnyttjats och till vilka inga löneutgifter således är knutna för år 2020. En schablonmässig 
reduktion som är för hög i förhållande till den verkliga andelen besatta tjänster i tjänsteförteckningen innebär nämligen 
en allvarlig risk för att rekrytering, under årets gång, till tjänster som blivit lediga måste avbrytas på grund av 
otillräckliga anslag, vilket gör det svårare för institutionen att fungera optimalt. 

3.2.3 Övriga anställda och externa tjänster  

Anslagen under kapitel  1 4  ”Övriga anställda och externa tjänster”  ökar med 1 800 500 euro, det vill säga + 7,04 % 
jämfört med 2019 års driftbudget (exklusive reformen av tribunalen).
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För det första ökar punkt 1 4 0 0  ”Övriga anställda” med 163 000 euro. Ökningen beror på två förändringar åt olika 
håll: å ena sidan en minskning med 113 000 euro på grund av att anställningsavtalet för den särskilda rådgivaren i 
brexitfrågor löper ut under år 2019 och, å andra sidan, en ökning med 276 000 euro av anslagen för löner till 
kontraktsanställda. Denna ökning beror dels på tillämpningen av kommissionens parametrar för löneanpassning, 
dels på att 5 nya kontraktsanställda har rekryterats. 

Punkt  1 4 0 4  ”Praktikanter och utbyte av tjänstemän”  uppvisar en mindre ökning med 33 000 euro, eller + 2,29 %. 

I punkt 1 4 0 6 ”Andra extra utgifter för tolkning/översättning”  beräknas anslagen till 17 303 500 euro, vilket innebär 
en ökning med 1 604 500 euro (+ 10,22 %), varav 76 % kan hänföras till ökningen av anslagen för frilansöversättning 
(+ 1 220 000 euro). 

Det ska påpekas att det årliga antalet översättningssidor steg med 15,3 % under år 2018 jämfört med år 2017 och 
sålunda uppgick till 1,28 miljoner sidor. Översättningstjänsten kunde översätta 1,21 miljoner sidor under år 2018 och 
balansen ökade således med 70 000 översättningssidor. Denna ytterligare balans på 70 000 sidor som konstaterats 
under år 2018 bör absorberas under år 2020 varför en ökning av anslagen till frilansöversättning är nödvändig. Det är 
viktigt att hålla i minnet att utan de åtgärder som domstolen vidtagit för att reducera antalet sidor att översätta (särskilt 
selektiv publicering och publicering i utdrag av rättspraxis) skulle översättningstjänstens arbetsbörda uppgått till 
1,84 miljoner sidor under år 2018.  

Nödvändiga anslag för frilanstolkning, där utgifterna beräknas till 2 972 000 euro under år 2020, ökar med 
395 500 euro (+ 15,35 %) jämfört med 2019 års driftbudget. Denna ökning motiveras dels av den förväntade ökningen 
av den genomsnittliga kostnaden för frilanstolkning (1 116 euro per dag år 2020 jämfört med 1 094 euro per dag år 
2019), dels av den förväntade ökningen av antalet dagar att finansiera under år 2020 (2 663 jämfört med 2 355 år 
2019), enligt den strukturellt uppåtgående trend som iakttagits sedan år 2016 (2 296 dagar år 2018 jämfört med 1 598 
dagar år 2016). 

En del av anslagen under denna budgetpost 1 4 0 6 (319 500 euro år 2020 jämfört med 343 000 euro år 2019 [det vill 
säga  –  6,85 %]) rör domstolens andel av finansieringen av det interinstitutionella samarbetet på översättningsområdet, 
vilket är mycket viktigt när det gäller att förbättra produktiviteten (utveckling/förbättring av översättningshjälpmedel, 
gemensam terminologisk databas etc.). Minskningen av dessa anslag under år 2020 beror på den förväntade minsk
ningen av kostnaderna avseende projektet MT@EC, Europeiska kommissionens verktyg för automatisk översättning, i 
förhållande till budgeten för år 2019. 

Slutligen ligger anslagen för frilanskorrekturläsning i princip på samma nivå som år 2019. 

3.2.4 Övriga personalutgifter  

Äskade anslag under  kapitel 1 6  ”Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen”  minskar med 16 500 
euro, eller –  0,26 % jämfört med år 2019. 

I  punkt 1 6 1 0  ”Diverse rekryteringskostnader”  minskar anslagen med 10 500 euro, det vill säga –  5,82 % jämfört 
med 2019 års driftbudget. Minskningen beror på att det inte sker någon partiell nytillsättning vid domstolen och 
tribunalen under år 2020.  

Punkt 1 6 1 2  ”Vidareutbildning”  ökar med 86 000 euro, det vill säga + 5,18 % jämfört med 2019 års driftbudget. 
Ökningen beror främst på behovet av att finansiera nya utbildningsprogram, i synnerhet ett nytt program för utbildning 
av högre chefer och chefer på mellannivå.
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Anslagen under artikel  1 6 2 ”Tjänsteresor”  minskar med 20 000 euro jämfört med 2019 års driftbudget (det vill säga  
– 4,01 %), vilket är en justering med beaktande av budgetgenomförandet under föregående budgetår.  

Punkt 1 6 3 2 ”Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser”, där anslagen beräknas till 
337 000 euro, ökar med 28 500 euro (+ 9,24 %) vilket beror på en ökning av det belopp som ska fördelas mellan 
de olika EU–institutionerna i Luxemburg avseende aktiviteter som anordnas av CAS (kommittén för sociala aktiviteter 
i Luxemburg), även om domstolens andel minskar en aning mellan år 2019 och år 2020 (från 18,98 % år 2019 till 
18,56 % år 2020).  

Punkt 1 6 5 0 ”Sjukvård”, i vilken anslagen uppskattas till 187 000 euro, minskar med 18 000 euro (–  8,78 %) jämfört 
med 2019 års driftbudget. Minskningen beror på att anslagen för att finansiera en psykologkonsult under år 2020 
överförs till punkt 1 4 0 0 ”Övriga anställda”. 

Punkt 1 6 5 2  ”Restauranger och personalmatsalar”, i vilken anslagen uppskattas till 192 000 euro, ökar med 55 000 
euro (+ 40,15 %) jämfört med 2019 års driftbudget. Ökningen beror på att samtliga kassaapparater behöver bytas ut 
(14 försäljningsställen).  

Punkt 1 6 5 4  ”Centrum för spädbarn”  (Centre polyvalent de l’enfance, CPE), i vilken anslagen beräknas till 
3 141 000 euro minskar med 119 000 euro (–  3,65 %) jämfört med 2019 års driftbudget. Detta motsvarar de för
väntade utgifter som de båda förvaltande institutionerna (parlamentet och kommissionen) angett. Närmare två tredje
delar av denna anslagsminskning beror på minskningen av domstolens andel (22,41 % under år 2020 jämfört med 
24,18 % år 2019) av utgifterna för de daghem som förvaltas av Europaparlamentet i Luxemburg. Återstoden avser 
utgifter för CPE som förvaltas av kommissionen, beträffande vilka det även kan konstateras en smärre minskning av 
domstolens andel (18,56 % år 2020 jämfört med 18,98 % år 2019).  

Punkt 1 6 5 5 ”Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter 
för Europeiska unionens domstols anställda”, där anslagen beräknas till 113 000 euro, minskar med 5 000 euro (–  
4,24 %), i enlighet med de prognoser som byrån gjort för år 2020. 

Slutligen uppvisar punkt 1 6 5 6  ”Europaskolor kategori 2”, där anslagen beräknas till 45 000 euro, en minskning 
med 13 500 euro, det vill säga –  23,08 % jämfört med driftbudgeten för år 2019. Minskningen beror på att färre barn 
till anställda vid institutionen går på Europaskolan i kategori 2 i Strasbourg. 

3.3 Förklarande anmärkningar till utgifterna i avdelning 2  

Vad gäller avdelning 2 ”Fastigheter, möbler, utrustning och diverse driftskostnader”  minskar de löpande utgifterna 
(exklusive reformen av tribunalen) sammantaget med 3 467 811 euro, det vill säga – 3,53 % jämfört med driftbudgeten 
för år 2019. 

3.3.1 Fastigheter och därtill hörande kostnader (kapitel 2 0)  

Anslagen för löpande utgifter inom  kapitel 2 0  ”Fastigheter och tillhörande kostnader”  ökar med 384 689 euro, det 
vill säga + 0,59 % jämfört med 2019 års driftbudget. Ökningen kan hänföras till följande förändringar i budget
posterna i detta kapitel:  

— Punkt 2 0 0 0  ”Hyror”, i vilken anslagen beräknas till 120 000 euro, minskar kraftigt med 6 914 000 euro (–  
98,29 %), vilket beror på att den sista hyrda byggnaden kommer att utrymmas i september 2019. Av det skälet 
innefattar denna budgetpunkt, för år 2020, endast anslag för hyra av en it-sal utanför domstolens lokaler, vilken 
tjänar som back up i händelse av avbrott i institutionens primära it-infrastruktur.
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— Punkt 2 0 0 1  ”Ersättning för hyra/köp”, i vilken anslagen beräknas till 40 076 000 euro, ökar med 4 721 689 euro 
(+ 13,36 %). De främsta faktorerna bakom denna ökning är, för det första, betalningen till luxemburgska staten av 
de återstående fakturorna för projektet nya  Palais  (projektet CJ4) efter det att bankkrediten förföll till betalning den 
30 juni 2017 (+ 1,8 miljoner euro); för det andra betalningen av en del av de belopp som har samband med olika 
tvister under arbetet med projektet CJ4 (belopp på uppskattningsvis 1,8 miljoner euro för år 2020) och en ökning 
med närmare 3,7 miljoner euro av de medel som behövs för finansiering av hyrköpsvederlaget avseende upp
förande av det tredje tornet (projektet CJ9) efter det att de flesta av arbetena med detta projekt slutförs under år 
2019. Vidare beräknas nödvändiga anslag för att finansiera projektet avseende uppgradering av säkerhetsinstalla
tionerna i institutionens fastighetsinfrastruktur (projekt CJ10) minska med 1,5 miljoner euro till följd av att 
genomförandefasen av projektet senarelagts och det uppskattas att besparingar på omkring 1,3 miljoner euro 
kommer att vara möjliga vad gäller avgifter till uthyraren och förvaltningsutgifter för de övriga fastighetsprojekten. 

Det kan erinras om att domstolen med hjälp av anslagen under denna budgetpost kan fullgöra de skyldigheter den har 
åtagit sig inom ramen för tre hyrköpsavtal avseende byggnader vilkas uppförande/renovering har slutförts. 

Det första hyrköpsavtalet, som ingicks med de luxemburgska myndigheterna den 15 november 1994 avser annexen till 
Palais  (byggnaderna Erasmus, Thomas More och ”C-annexet” som har ett historiskt värde på 148 miljoner euro av 
vilka 1,33 miljoner euro återstod att betala i slutet av år 2018. Till detta belopp på 148 miljoner euro kommer, sedan 
juni 2013, kostnaden för  totalrenoveringen av dessa byggnader, vilken har tagits upp som en tillgång i domstolens 
balansräkning med ett belopp på 80,7 miljoner euro (exklusive finansiella kostnader för förfinansiering). Hyrköpsve
derlaget för år 2019 (inklusive avgifter till uthyraren) uppgår till 5,5 miljoner euro för år 2020 jämfört med 6,1 mil
joner euro år 2019, i enlighet med det avtal som ingåtts med de luxemburgska myndigheterna som föreskriver 
delbetalningar fram till år 2026. 

Det andra hyrköpsavtalet, som likaså ingicks med de luxemburgska myndigheterna den 13 juni 2007 på grundval av 
det ramavtal som undertecknades år 2001, omfattar det  renoverade gamla Palais och dess tillbyggnader  (ringen runt 
Palais, två höga torn och ett galleri som förbinder dessa byggnader). Beräkningen av vederlaget för hyrköpet beaktar 
byggnadskostnaden som redovisas under tillgångar i institutionens balansräkning till ett belopp på 355,3 miljoner euro 
(exklusive finansiella kostnader för förfinansiering), sedan byggnadsarbetena slutfördes i slutet av år 2008. Enligt de 
uppgifter som var tillgängliga vid utarbetandet av detta förslag till budget, kommer det vederlag för hyrköpet som ska 
betalas under år 2020 att uppgå till 23 miljoner euro (inklusive avgifter till uthyraren) jämfört med 23,9 miljoner euro 
år 2019, i enlighet med det avtal som ingåtts med de luxemburgska myndigheterna vilket föreskriver delbetalningar 
fram till år 2026. 

Det tredje hyrköpsavtal som ingåtts med de luxemburgska myndigheternas avser projektet med den femte utbygg
naden av domstolens byggnader, närmare bestämt uppförandet av ett tredje torn (ytterligare 50 000 m 2 –  projekt CJ9). 
Tack vare detta projekt kommer domstolen att kunna utrymma den sista hyrda byggnaden och samla all personal på en 
enda plats senast den 1 oktober 2019. Kostnaden beräknas till 152,3 miljoner euro (exklusive finansiella kostnader för 
förfinansiering och på grundval av det index som gällde i december 2018). Utgifterna för detta hyrköpsavtal beräknas 
till cirka 7,5 miljoner euro för år 2020 jämfört med 3,8 miljoner euro år 2019, i enlighet med nämnda avtal som 
föreskriver delbetalningar fram till år 2036. 

Det sista projektet som ska finansieras med anslag under denna budgetpost avser de arbeten som måste genomföras för 
att uppgradera säkerhetsinstallationerna i fastighetsinfrastrukturen (projekt CJ10). Domstolen har för avsikt att finan
siera arbetena, som beräknas belöpa på ett totalt belopp på 29,1 miljoner euro, genom ett direkt lån med en löptid på 
20 år. Avsikten är att återbetalning av lånet ska ske i form av årliga utbetalningar med ett belopp som uppskattas till 
1,8 miljoner euro. Detta fastighetsprojekt och dess finansiering genom ett lån godkändes av budgetmyndigheten i 
slutet av år 2018.
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—  Punkt 2 0 0 7  ”Inredning av lokaler”, i vilken anslagen beräknas uppgå till 2 427 000 euro, uppvisar en markant 
ökning med 1 198 000 euro (+ 97,48 %) jämfört med driftbudgeten för år 2019. Dessa ytterligare utgifter kan 
huvudsakligen hänföras till, för det första, arbetet med att integrera det tredje tornet med resten av domstolens 
byggnadskomplex, vilket inbegriper en rad specifika åtgärder och, för det andra, övriga arbeten som ska utföras 
under år 2020 (uppförande av inre skiljeväggar, reparation av taket på byggnaden Thomas More samt anpassning 
av byggnaderna för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning).  

—  Punkt 2 0 0 8  ”Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt”, för vilken anslagen beräknas till 
1 662 000 euro, ökar med 154 000 euro (+ 10,21 %) jämfört med driftbudgeten för år 2019. Denna ökning har 
sin förklaring dels i ökningen av anslagen för uppföljning av projekt CJ10 av en extern konsult (+ 54 000 euro), 
dels i utgifterna avseende kontraktet  ”arbetsmiljökoordinering”  (utgifterna beräknas till 100 000 euro år 2020.  

— Artikel 2 0 2  ”Fastighetskostnader”, som bland annat omfattar utgifter för städning och underhåll (punkt 2 0 2 2), 
energi (punkt 2 0 2 4) samt säkerhet och bevakning (punkt 2 0 2 6), ökar med 1 225 000 euro (+ 6,20 %) jämfört 
med 2019 års driftbudget.  

Anslagen för underhåll/rengöring  beräknas till 9 987 000 euro, vilket är en ökning med 947 000 euro, det vill säga + 
10,48 %. Denna ökning beror dels på att ett nytt kontrakt rörande tekniskt underhåll börjar gälla, vilket är dyrare än 
vad som ursprungligen beräknats vid utarbetandet av budgeten för år 2019 (+ 642 000 euro), dels på att det krävs 
anslag för att finansiera korrosionsskydd och ommålning av hela den yttre metallstrukturen på byggnaderna Anneau 
och  Palais. Dessa extraordinära åtgärder ska utföras under en period på 6 år, mellan åren 2020 och 2025 till en total 
kostnad av 2,1 miljoner euro. För år 2020 avsätts ett belopp på 350 000 euro.  

Energiutgifterna, för vilka anslagen beräknas till 2 895 000 euro, uppvisar en begränsad ökning med 73 000 euro (+ 
2,59 %), vilken beror på den förväntade ökningen av den rörliga delen av priset på grön el som används i institu
tionens fastighetsbestånd. 

I detta sammanhang ska två viktiga miljöinitiativ  framhållas, eftersom de på ett betydande sätt bidrar till en minskning 
av institutionens energiförbrukning. Det rör sig för det första om de solceller (med en yta på 2 750 m 2 ) som 
installerats på taket till nya  Palais  och som möjliggör icke försumbara besparingar genom att den alstrade energin 
säljs till elnätsoperatören (besparingen beräknas uppgå till omkring 120 000 euro under år 2020). För det andra har 
utgifterna för uppvärmning kunnat minskas avsevärt tack vare anslutningen till kraftvärmeanläggningen på Kirchberg 
(besparingar på nära 30 % jämfört med en traditionell värmeanläggning och minskning av de skadliga kväveoxidut
släppen). 

Utgifterna för säkerhet och bevakning, för vilka anslagen beräknas till 7 746 000 euro, ökar med 224 000 euro (+ 
2,98 %). Ökningen beror särskilt på avtalsenliga indexregleringar. 

Avslutningsvis ska i fråga om utgifterna i kapitel 2 0 nämnas, för det första, anslagen under  punkt 2 0 2 8  ”Försäk
ringar”, vilka beräknas till 142 000 euro. Detta innebär en ökning med 7 000 euro (+ 5,19 %) jämfört med driftbud
geten för år 2019. Ökningen beror på indexregleringen av det huvudsakliga försäkringsavtalet (brand och därmed 
sammanhängande risker). Anslagen under  punkt 2 0 2 9 ”Andra fastighetskostnader”, vilka beräknas till 225 000 euro, 
minskar med 26 000 euro (–  10,36 %). Minskningen beror på att de anslag som avser avfallshantering inom renhåll
ningskontraktet hädanefter ska tas upp i punkt 2 0 2 2 ”Städning och underhåll”, i likhet med vad som är fallet för 
övriga tjänster inom ramen för detta kontrakt. 

3.3.2 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation (artikel 2 1 0) 

Vad gäller kapitel 2 1 ”Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och underhåll”  beräknas anslagen för den 
löpande verksamheten (exklusive reformen av tribunalen) avseende informationsteknik och telekommunikationer 
(artikel 2 1 0 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer”), till 
23 500 000 euro. Anslagen ökar något (+ 94 000 euro, eller + 0,4 %) i förhållande till motsvarande anslag för den 
löpande verksamheten under år 2019.
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— Punkt 2 1 0 0  ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara”, i vilken anslagen 
beräknas till 10 060 000 euro, uppvisar en ökning med 124 000 euro (+ 1,25 %) jämfört med anslagen för år 2019. 
Ökningen beror dels på avtalsenliga indexregleringar som ofrånkomligen ska tillämpas på de olika avtal som är i 
kraft, dels på ökningen av de priser som kommissionen fakturerar avseende it-tjänster som den tillhandahåller 
domstolen och kostnaderna för vissa licenser som förvärvats enligt interinstitutionella ramavtal, särskilt Microsoft
licenser. Under år 2020 måste även ytterligare utgifter för hosting och lagring budgeteras.  

— Punkt 2 1 0 2  ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system”, i 
vilken anslagen beräknas till 13 146 000 euro, uppvisar en minskning med 26 000 euro, eller  – 0,20 % jämfört 
med driftbudgeten för år 2019. Denna minskning har skett trots indexregleringen av de olika ramavtal som 
domstolen använder på it-området.  

—  Punkt 2 1 0 3  ”Telekommunikation”, i vilken anslagen uppgår till totalt 294 000 euro, uppvisar en minskning med 
4 000 euro (–  1,34 %) jämfört med år 2019. Detta har varit möjligt tack vare de fördelaktiga villkoren i gällande 
interinstitutionella ramavtal. 

Det är viktigt att påpeka att domstolen, inom detta kapitel 2 1, äskar anslag – med ett belopp på 3,3 miljoner euro  –  
som är nödvändiga för att under år 2020 kunna fortsätta utvecklingen av det nya integrerade målhanteringssystemet. 
Det kan erinras om att 3,5 miljoner euro hade avsatts i 2019 års budget för detta projekt. 

3.3.3 Övriga utgifter för den löpande verksamheten (exklusive reformen av tribunalen) 

Övriga utgifter under kapitel 2 1  (bortsett från utgifterna rörande informationsteknik) kräver anslag med ett belopp på 
2 276 000 euro, vilket utgör en tydlig minskning med 2 572 500 euro jämfört med år 2019 (–  53,06 %). Minskningen 
fördelas enligt följande:  

— Artikel 2 1 2  ”Möbler”, i vilken anslagen beräknas till 814 500 euro, uppvisar en minskning med 1 974 000 euro 
(– 70,79 %) som främst beror på att 2019 års budget innefattade en mycket stor engångsutgift avseende inköp av 
inventarier till det tredje tornet som ska tas i bruk under år 2019.  

— Artikel 2 1 4  ”Teknisk materiel och utrustning”, i vilken anslagen beräknas till 249 000 euro, uppvisar en minsk
ning med 536 000 euro (–  68,28 %) jämfört med driftbudgeten för år 2019. Denna minskning beror särskilt på den 
omständigheten att 2019 års budget omfattade specifika äskanden avseende projekten CJ9 och CJ10 (6 fordonss
kannrar och annan utrustning). 

— Artikel 2 1 6  ”Fordon”, i vilken anslagen beräknas till 1 212 500 euro, uppvisar en minskning med 62 500 euro (–  
4,9 %) jämfört med driftbudgeten för år 2019. Minskningen har sin orsak i de minskade kostnaderna för fordon till 
följd av att antalet ledamöter minskar i samband med brexit och är även ett resultat av det nya leasingavtal som 
ingicks år 2017 och som är fördelaktigare än det tidigare avtalet. 

Anslagen under  kapitel 2 3  ”Löpande administrativa kostnader”, som uppgår till 1 162 000 euro, uppvisar en bety
dande minskning med 833 000 euro jämfört med 2019 års budget (– 41,75 %). Minskningen beror på följande 
faktorer:  

— Minskning av anslagen under artikel 2 3 0  ”Skriv- och kontorsmateriel”  (–  49 000 euro, eller  –  7,68 %), vilken är 
resultatet av en målinriktad digitalisering av dokumentflödena som har gjort det möjligt att minska utgifterna från 
1 224 000 euro år 2009 till nära hälften år 2020 (589 000 euro). 

—  Minskning av anslagen under  artikel 2 3 1 ”Finansiella kostnader”, vilka beräknas till 12 000 euro (–  3 000 euro 
jämfört med 2019 års driftbudget, eller  –  20 %), beroende på en anpassning av anslagen till det faktiska genom
förandet inom denna budgetpost.
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—  Ökning av anslagen under  artikel 2 3 2  ”Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd”, vilka beräknas till 30 000 
euro (+ 10 000 euro jämfört med driftbudgeten för år 2019, eller + 50 %). Utgifterna enligt denna budgetpost är 
per definition oförutsägbara (de ska täcka de belopp som institutionen kan bli skyldig att betala på grundval av sitt 
utomobligatoriska skadeståndsansvar och de rättegångskostnader som det ankommer på den att betala i mål där 
den är part). Med beaktande av erfarenheterna från de senaste budgetåren föreslås en ökning av det belopp som tas 
upp i denna budgetpost.  

— Smärre ökning av anslagen under  artikel 2 3 6 ”Porto” (+ 3 000 euro, eller + 2,36 % jämfört med 2019 års 
driftbudget), beroende på indexregleringen av avtalet rörande posttjänster. Det ska i vart fall erinras om att 
digitaliseringen av dokumentflödena i samband med den dömande verksamheten har gjort det möjligt att sänka 
portokostnaderna från 606 500 euro år 2009 till endast 130 000 euro år 2020.  

— Minskning av anslagen under artikel 2 3 8  ”Andra administrativa kostnader”, vilka beräknas till 401 000 euro 
(– 794 000 euro, eller  –  66,44 % jämfört med driftbudgeten för år 2019). Denna betydande minskning beror främst 
på att det inte kommer att ske någon större flytt under år 2020, efter det att flytten till det tredje tornet har avslutats 
under år 2019. Den luxemburgska transportministerns tillkännagivande att kollektivtrafiken blir gratis från den 
1 mars 2020 möjliggör ytterligare en anslagsminskning med 44 500 euro, vilket är det belopp som tagits upp i 
budgeten för år 2019 för att, till hela personalen, köpa busskort till stadens Luxemburgs bussnät. 

Anslagsäskandena i  kapitel 2 5  ”Möten och konferenser”  med 525 000 euro är i princip oförändrade jämfört med 
2019 års driftbudget (en ökning med 3 000 euro, eller + 0,57 %). 

Anslagen under kapitel 2 7  ”Information: inköp, arkivering, framställning och distribution”, vilka beräknas till 
2 127 000 euro, minskar med 544 000 euro (–  20,37 %) jämfört med driftbudgeten för år 2019. Minskningen fördelas 
enligt följande:  

—  Artikel 2 7 2  ”Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering”, i vilken anslagen beräknas till 1 652 000 euro, 
uppvisar en minskning med 239 000 euro (– 12,64 %) jämfört med driftbudgeten för år 2019. Denna minskning 
beror främst på att domstolen inte längre utkontrakterar arbetet med juridisk analys av de rättsliga avgörandena. 

—  Artikel 2 7 4  ”Framställning och distribution av information”, i vilken anslagen beräknas till 475 000 euro, upp
visar en kraftig minskning med 305 000 euro (–  39,1 %) jämfört med driftbudgeten för år 2019. Förändringen 
beror i allt väsentligt på att anslagen för samtliga EU-institutioners obligatoriska offentliggöranden har överförts till 
Publikationsbyrån.  Punkt 2 7 4 0 ”Europeiska unionens officiella tidning”  sätts därmed ned till 0 och  punkt 2 7 4 1  
”Publikationer av allmän karaktär”  minskar med 165 000 euro (vilket huvudsakligen motsvarar kostnaderna för 
publicering av rättsfallssamlingen). 

III. REFORMEN AV TRIBUNALEN 

1. Inledning  

Efter de två första etapperna av den reform av unionens domstolsstruktur, som är ett resultat av förordning (EU) 
2015/2422, under vilka tribunalen utökades med ytterligare 18 domare, kommer  –  såsom det har förklarats ovan i det 
inledande avsnittet –  den tredje etappen fullbordas i samband med den partiella nytillsättningen av tribunalens 
ledamöter i september 2019. Ytterligare 8 domare kommer då att börja tjänstgöra vid tribunalen, vilket innebär att 
den instansen kommer att ha totalt 54 ledamöter, det vill säga 2 ledamöter per medlemsstat. 

År 2020 kommer att vara det första år då budgetkonsekvenserna av utnämningen av de sista 8 domarna i tribunalen 
sträcker sig över 12 månader, eftersom denna under år 2019 kommer att bestå av det slutgiltiga antalet domare, 54, 
endast under perioden september–december (4 månader).

SV 5.7.2019 Förslag till allmän budget 2020 IV/19



 

I förevarande kapitel specificeras reformens inverkan på budgeten till följd av utnämningen av de 8 ytterligare 
domarna i tribunalen, under hela året 2020, vad gäller såväl deras löner som vissa vidhängande utgifter (utbildning, 
informationsteknik etc.). Dessa budgetkonsekvenser redovisas i nedanstående tabell, där de jämförs med de belopp 
som togs upp i 2019 års budget för dessa domare.  

(euro)  

Avdelningar och kapitel i budgeten 
Utgifter i budge
ten för 2020 (12 

månader) 

Utgifter i budge
ten för 2019 (4 
månader + tjäns

tetillträde) 

Differens 
2020–2019 

1 0 — Institutionens ledamöter 2 726 000 1 347 000 1 379 000 

1 2  — Tjänstemän och tillfälligt anställda 0 0 0 

1 6 — Övriga utgifter avseende personer som är knutna till institu
tionen 

0 0 0  

Totalt avdelning 1 2 726 000 1 347 000 1 379 000 

2 0  — Fastigheter och tillhörande kostnader 0 500 000 –  500 000 

2 1  — Databehandling, utrustning och möbler: inköp, hyra och 
underhåll 

223 000 264 000  –41 000 

2 3  — Löpande administrativa kostnader 22 000 126 000  –  104 000 

2 7  — Information: inköp, arkivering, framställning och distribution 15 000 29 000  –14 000 

Totalt avdelning 2 260 000 919 000  –  659 000 

Totalt budgeten 2 986 000 2 266 000 720 000 

Det kan konstateras att 91 % av utgifterna för år 2020 under 12 månader (2 726 000 euro) motsvarar utgifter i kapitel 
1 0. Utgifterna avseende infrastruktur enligt avdelning 2 uppgår däremot endast till 260 000 euro. Förändringen mellan 
år 2019 och år 2020 på sammantaget 720 000 euro motsvarar en ökning med 0,17 % av 2019 års totala budget. 
Upplysningsvis kan nämnas att inkomsterna knutna till dessa domare uppgår till 696 000 euro under år 2020 (12 
månader) jämfört med 224 000 euro år 2019 (4 månader). 

2. Förklarande anmärkningar till utgifterna i avdelning 1  

Utgifterna för domarna under avdelning 1  ”Personer som är knutna till institutionen” (och vissa därmed samman
hängande utgifter) har sin grund i gällande regler. Antagandena om anpassning av lönerna för år 2020 är identiska 
med dem som redan nämnts i kapitel II punkt 1.2. 

Anslagen under budgetposterna i kapitel 1 0 ”Institutionens ledamöter”  uppgår till 2 726 000 euro för de 8 nya 
domarna. Anslagen har sin grund huvudsakligen i följande faktorer:  

—  Bruttolön (under 12 månader år 2020), motsvarande en totalkostnad på 2 108 000 euro.
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—  Hänsyn till verkningarna av ersättningar och tillägg av olika slag (bostadstillägg, familjeförmåner etc.) och arbets
givarens andel av sjukdoms- och olycksfallsförsäkring (541 000 euro).  

— Utgifter avseende de 8 domarnas tjänsteresor (24 000 euro), beräknade proportionerligt i förhållande till de 
sammanlagda anslag som finns tillgängliga för övriga ledamöter i tribunalen.  

—  Utgifter avseende utbildning, särskilt språkundervisning, under 12 månader, med ett belopp som beräknas till 
53 000 euro. 

3. Förklarande anmärkningar till utgifterna i avdelning 2  

Såsom angetts ovan beräknas utgifterna i avdelning 2 avseende dessa ytterligare 8 domare under ett första fullständigt 
år till 260 000 euro. Dessa utgifter kan hänföras till följande kapitel:  

—  Kapitel 2 1: För det första avsätts ett belopp på 120 000 euro för att finansera anlitandet av en extra multimedia
tekniker under 12 månader till förhandlingar som genomförs av de nya avdelningar som kommer att inrättas vid 
tribunalen till följd av ökningen av antalet ledamöter. Därutöver avsätts ett belopp på 6 000 euro avseende de 8 
nya domarnas telekommunikation (både från det fasta nätet och från mobilnätet) i samband med utövandet av 
deras funktioner. För det andra avsätts 85 000 euro avsatts för att finansiera leasing under år 2020 av nya tjäns
tebilar som kommer att ställas till de nya domarnas förfogande i början av år 2020. 

— Kapitel 2 3: 22 000 euro avsätts för trycksaker, pappersvaror och kontorsmateriel för de 8 domarna,  

— Kapitel 2 7: 15 000 euro avsätts för finansiering av prenumerationer på vissa tidskrifter och inköp av böcker som 
de 8 domarna på begäran kan få tillgång till. 

IV. TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR AV BUDGETSTRUKTUREN 

För det första, i enlighet med kommissionens budgetriktlinjer av den 6 december 2018 och såsom det har angetts i 
avsnitt 3.3.3 ovan, kommer anslagen under  punkt 2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning  under år 2020 att 
överföras till Publikationsbyråns budget. Från och med 2020 års budget ska det således anges ”p.m.” i kontoplanen 
och budgetanmärkningen till denna punkt 2 7 4 0 ska strykas. Vad vidare gäller punkt 2 7 4 1 ”Publikationer av allmän 
karaktär”  ska även den del av anslagen som avser utgifter för tryckning och distribution av rättsfallssamlingen 
överföras till Publikationsbyråns budget från och med budgeten för år 2020. Budgetanmärkningen till denna del av 
punkt 2 7 4 1 ska likaledes strykas. I denna punkt i domstolens budget för år 2020 kvarstår dock den del av anslagen 
som avser utgifter avseende utgivning av institutionens Årsrapport och andra presentationsbroschyrer som delas ut till 
besökare. 

Vad gäller  punkt 2 0 0 8  ”Studier och teknisk konsultation vid fastighetsprojekt”  föreslår domstolen, i syfte att i denna 
punkt ta upp utgifter för konsultation vad gäller fastigheter i allmänhet och inte enbart i fråga om fastighetsprojekt av 
större omfattning, att ändra rubriken och anmärkningen till punkt 2 0 0 8 på följande sätt: 

— Den nuvarande rubriken ska ersättas med följande: ”Studier och teknisk konsultation avseende fastigheter”.  

— Den nuvarande budgetanmärkningen ska ersättas med följande: ”Detta anslag är avsett att täcka utgifter för 
studier och teknisk konsultation avseende fastigheter”.
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INKOMSTER 

Europeiska unionens bidrag till att finansiera Europeiska unionens domstols 
utgifter för budgetåret 2020  

Rubrik Belopp 

Utgifter 440 030 500 

Egna inkomster –  58 898 000  

Bidrag 381 132 500  
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EGNA INKOMSTER 

AVDELNING 4 

INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA 
UNIONSORGAN 

KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 4 0 

4 0 0 Inkomster från beskattning av löner och ersättningar till 
institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och 
personer som uppbär pension  31 876 000 30 429 728 28 108 261,62 88,18  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institu- 
tionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv 
tjänst  p.m. p.m. 0,—  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsav- 
giften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän 
och andra anställda i aktiv tjänst  5 590 000 5 307 730 4 968 256,89 88,88 

KAPITEL 4 0 – TOTALT 37 466 000 35 737 458 33 076 518,51 88,28 

KAPITEL 4 1 

4 1 0 Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet  21 432 000 20 389 756 19 679 730,43 91,82  

4 1 1 Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter  p.m. p.m. 0,—  

4 1 2 Bidrag till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt 
anställda med tjänstledighet av personliga skäl  p.m. p.m. 9 962,36 

KAPITEL 4 1 – TOTALT 21 432 000 20 389 756 19 689 692,79 91,87  

Avdelning 4 – Totalt 58 898 000 56 127 214 52 766 211,30 89,59  
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AVDELNING 4 

INKOMSTER FRÅN PERSONER MED ANKNYTNING TILL INSTITUTIONERNA OCH ANDRA 
UNIONSORGAN 

KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG 

4 0 0 Inkomster från beskattning av löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda 
och personer som uppbär pension  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

31 876 000 30 429 728 28 108 261,62  

Rättslig grund  

Protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier, särskilt artikel 12. 

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 

Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid 
skatt till Europeiska gemenskaperna (EGT L 56, 4.3.1968, s. 8). 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).  

4 0 3 Inkomster från den tillfälliga avgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i 
aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 66a, i den version som var 
gällande fram till den 15 december 2003.  

4 0 4 Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på lönerna för institutionens ledamöter, tjänstemän 
och andra anställda i aktiv tjänst  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

5 590 000 5 307 730 4 968 256,89 
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KAPITEL 4 0 — SKATTER OCH DIVERSE AVDRAG (forts.)  

4 0 4 (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 66a. 

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1). 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).  

KAPITEL 4 1 —  BIDRAG TILL PENSIONSSYSTEMET  

4 1 0 Personalens bidrag till finansieringen av pensionssystemet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

21 432 000 20 389 756 19 679 730,43  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 83.2. 

4 1 1 Personalens överföring eller köp av pensionsrättigheter  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 11.2 och artikel 48 i bilaga VIII. 

4 1 2 Bidrag till pensionssystemet från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 9 962,36  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen. 
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AVDELNING 5 

INTÄKTER AV INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 

KAPITEL 5 0 — INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 
KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER 
KAPITEL 5 2 —  INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA 

RÄNTOR 
KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 5 0 

5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom  

5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

5 0 0 1 Inkomster från försäljning av lös egendom –  Inkomster avsatta 
för särskilda ändamål p.m. p.m. 138 168,60  

Artikel 5 0 0  –  Totalt p.m. p.m. 138 168,60  

5 0 2 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och 
filmer –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 70,—  

KAPITEL 5 0 –  TOTALT p.m. p.m. 138 238,60 

KAPITEL 5 1 

5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast 
egendom och återbetalning av hyresavgifter  

5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast 
egendom –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål p.m. p.m. 0,—  

Artikel 5 1 1  – Totalt p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 5 1 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 5 2 

5 2 0 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bank- 
räntor och andra räntor från institutionens konton  p.m. p.m. 0,—  

5 2 2 Räntor på förskottsfinansiering p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 5 2 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 5 5 

5 5 0 Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån 
för andra institutioner eller organ, inklusive återbetalningar 
av traktamenten från andra institutioner och organ för vars 
räkning sådana betalats –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  p.m. p.m. 645,38  

5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som 
levererats eller utförts på dennes begäran –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 5 5 –  TOTALT p.m. p.m. 645,38 
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KAPITEL 5 7 —  ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS 
ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 

KAPITEL 5 8 —  DIVERSE ERSÄTTNINGAR 
KAPITEL 5 9 —  ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINSTRATIV VERKSAMHET  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 5 7 

5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på 
felaktiga grunder  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 89 473,74  

5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex. 
inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, 
inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje 
institution –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  p.m. p.m. 0,—  

5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institu- 
tionens administrativa verksamhet  –  Inkomster avsatta för 
särskilda ändamål  p.m. p.m. 282 105,76 

KAPITEL 5 7 – TOTALT p.m. p.m. 371 579,50 

KAPITEL 5 8 

5 8 0 Inkomster från uthyrning  – Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  p.m. p.m. 0,—  

5 8 1 Försäkringsersättningar  – Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  p.m. p.m. 18 429,51 

KAPITEL 5 8 – TOTALT p.m. p.m. 18 429,51 

KAPITEL 5 9 

5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet  p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 5 9 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 5 –  Totalt p.m. p.m. 528 892,99  
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AVDELNING 5 

INTÄKTER AV INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET 

KAPITEL 5 0 —  INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM 

5 0 0 Inkomster från försäljning av lös egendom  

5 0 0 0 Inkomster från försäljning av fordon  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Under denna punkt upptas inkomster från försäljning eller inbyte av fordon som tillhör institutionen. Under punkten 
uppförs även inkomster från försäljning av fordon som bytts ut eller skrotats när deras bokföringsmässiga värde är 
helt avskrivet. 

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

5 0 0 1 Inkomster från försäljning av lös egendom  –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 138 168,60  

Anmärkningar  

Under denna punkt upptas inkomster från försäljning eller inbyte av annan lös egendom som tillhör institutionen än 
fordon. 

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 0 2 Intäkter från försäljning av publikationer, trycksaker och filmer  – Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 70,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 
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KAPITEL 5 1 — HYRESINKOMSTER  

5 1 1 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom och återbetalning av hyresavgifter  

5 1 1 0 Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 

5 1 1 1 Återbetalning av hyresavgifter –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål 

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 5 2 — INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR  

5 2 0 Inkomster från investeringar eller utlånade medel, bankräntor och andra räntor från institutionens konton  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel avser avkastning på investerat och utlånat kapital, bankränta och annan ränta.  

5 2 2 Räntor på förskottsfinansiering  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 5 5 — INKOMSTER FRÅN TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH UTFÖRANDE AV ARBETEN  

5 5 0 Inkomster från tjänster och arbeten som utförts till förmån för andra institutioner eller organ, inklusive 
återbetalningar av traktamenten från andra institutioner och organ för vars räkning sådana betalats –  
Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 645,38  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 5 1 Inkomster från tredje man för tjänster eller arbeten som levererats eller utförts på dennes begäran  –  Inkomster 
avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA 
VERKSAMHET 

5 7 0 Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder –  Inkomster avsatta för särskilda 
ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 89 473,74  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 7 1 Inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål, som t.ex. inkomster från fonder, subventioner, gåvor och legat, 
inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål för varje institution –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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KAPITEL 5 7 — ANDRA BIDRAG OCH ÅTERBETALNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATIVA 
VERKSAMHET  (forts.) 

5 7 1 (forts.) 

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.2 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 7 3 Andra bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet – Inkomster avsatta 
för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 282 105,76  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

KAPITEL 5 8 — DIVERSE ERSÄTTNINGAR 

5 8 0 Inkomster från uthyrning –  Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått.  

5 8 1 Försäkringsersättningar  – Inkomster avsatta för särskilda ändamål  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 18 429,51  

Anmärkningar  

Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för 
särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag tas upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, 
som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått. 
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KAPITEL 5 9 — ÖVRIGA INKOMSTER FRÅN ADMINSTRATIV VERKSAMHET 

5 9 0 Övriga inkomster från administrativ verksamhet  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna artikel avser övriga inkomster från administrativ verksamhet. 
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AVDELNING 9 

DIVERSE INKOMSTER 

KAPITEL 9 0 —  DIVERSE INKOMSTER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 % 2018–2020 

KAPITEL 9 0 

9 0 0 Diverse inkomster p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 9 0 –  TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 9 –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 58 898 000 56 127 214 53 295 104,29 90,49  
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AVDELNING 9 

DIVERSE INKOMSTER 

KAPITEL 9 0 — DIVERSE INKOMSTER 

9 0 0 Diverse inkomster  

Budgetår 2020 Budgetår 2019 Budgetår 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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UTGIFTER 

Allmän sammanfattning av anslag (2020 och 2019) och genomförande (2018)  

Avdelning 
Kapitel 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018  

1 PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITU- 
TIONEN  

1 0 INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 37 226 000 36 939 750 32 234 266,23 

1 2 TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA 273 801 000 261 182 875 244 990 645,78 

1 4 ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER 27 385 500 25 585 000 23 602 659,60 

1 6 ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR 
KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 6 429 000 6 445 500 6 187 418,35  

Avdelning 1 –  Totalt 344 841 500 330 153 125 307 014 989,96 

2 FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH 
DIVERSE DRIFTSKOSTNADER  

2 0 FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER 65 280 000 65 395 311 73 707 472,10 

2 1 DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: 
INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 25 999 000 28 518 500 22 023 254,74 

2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER 1 184 000 2 121 000 1 187 222,83 

2 5 MÖTEN OCH KONFERENSER 525 000 522 000 515 912,89 

2 7 INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAM- 
STÄLLNING OCH DISTRIBUTION 2 142 000 2 700 000 2 215 453,18  

Avdelning 2 –  Totalt 95 130 000 99 256 811 99 649 315,74 

3 UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITU- 
TIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA 
UPPGIFTER  

3 7 SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITU- 
TIONER OCH ORGAN 59 000 59 000 17 593,71  

Avdelning 3 –  Totalt 59 000 59 000 17 593,71 

10 ÖVRIGA UTGIFTER 

10 0 PRELIMINÄRA ANSLAG p.m. p.m. 0,—  

10 1 RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 10 –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 440 030 500 429 468 936 406 681 899,41  
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AVDELNING 1 

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 

KAPITEL 1 0 —  INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 
KAPITEL 1 2 —  TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL 1 0 

1 0 0 Löner och andra förmåner  

1 0 0 0 Löner och tillägg 

Icke-differentierade anslag 32 565 000 30 369 000 29 008 259,13 89,08 

1 0 0 2 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av 
tjänst 

Icke-differentierade anslag 494 000 2 038 000 644 000,—  130,36 

Artikel 1 0 0  – Totalt 33 059 000 32 407 000 29 652 259,13 89,69  

1 0 2 Tillfälliga bidrag  

Icke-differentierade anslag 3 385 000 3 731 000 1 983 893,16 58,61  

1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor  

Icke-differentierade anslag 280 000 299 750 342 000,—  122,14 

1 0 6 Kurser  

Icke-differentierade anslag 502 000 502 000 256 113,94 51,02  

1 0 9 Provisoriska anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 1 0 –  TOTALT 37 226 000 36 939 750 32 234 266,23 86,59 

KAPITEL 1 2 

1 2 0 Löner och andra förmåner  

1 2 0 0 Löner och tillägg 

Icke-differentierade anslag 270 721 000 257 991 875 242 380 731,18 89,53 

1 2 0 2 Ersättning för övertid 

Icke-differentierade anslag 740 000 708 000 675 800,13 91,32 

1 2 0 4 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av 
tjänst 

Icke-differentierade anslag 2 110 000 2 253 000 1 771 450,96 83,96  

Artikel 1 2 0  –  Totalt 273 571 000 260 952 875 244 827 982,27 89,49  

1 2 2 Ersättning vid förtida upphörande av tjänst  

1 2 2 0 Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse 

Icke-differentierade anslag 230 000 230 000 162 663,51 70,72 
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KAPITEL 1 2 —  TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.) 
KAPITEL 1 4 —  ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER 
KAPITEL 1 6 —  ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020  

1 2 2 (forts.) 

1 2 2 2 Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den 
särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt 
anställda 

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

Artikel 1 2 2  – Totalt 230 000 230 000 162 663,51 70,72  

1 2 9 Provisoriska anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 1 2 –  TOTALT 273 801 000 261 182 875 244 990 645,78 89,48 

KAPITEL 1 4 

1 4 0 Övriga anställda och extraanställda 

1 4 0 0 Övriga anställda 

Icke-differentierade anslag 8 371 000 8 208 000 7 521 918,75 89,86 

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän 

Icke-differentierade anslag 1 477 000 1 444 000 745 300,—  50,46 

1 4 0 5 Andra extra utgifter 

Icke-differentierade anslag 234 000 234 000 226 388,—  96,75 

1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning 

Icke-differentierade anslag 17 303 500 15 699 000 15 109 052,85 87,32  

Artikel 1 4 0  –  Totalt 27 385 500 25 585 000 23 602 659,60 86,19  

1 4 9 Provisoriska anslag  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 1 4 –  TOTALT 27 385 500 25 585 000 23 602 659,60 86,19 

KAPITEL 1 6 

1 6 1 Utgifter för personaladministration  

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader 

Icke-differentierade anslag 170 000 180 500 161 119,47 94,78 

1 6 1 2 Vidareutbildning 

Icke-differentierade anslag 1 745 500 1 659 500 1 706 931,87 97,79  

Artikel 1 6 1  –  Totalt 1 915 500 1 840 000 1 868 051,34 97,52  

1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor  

Icke-differentierade anslag 478 500 498 500 498 500,—  104,18  

1 6 3 Aktiviteter för institutionens anställda  

1 6 3 0 Social service 

Icke-differentierade anslag 20 000 20 000 20 000,—  100,00 
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KAPITEL 1 6 —  ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN  (forts.)  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020  

1 6 3 (forts.) 

1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala 
insatser 

Icke-differentierade anslag 337 000 308 500 348 676,11 103,46 

Artikel 1 6 3  – Totalt 357 000 328 500 368 676,11 103,27 

1 6 5 Aktiviteter som avser samtliga anställda  

1 6 5 0 Sjukvård 

Icke-differentierade anslag 187 000 205 000 130 899,33 70,00 

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar 

Icke-differentierade anslag 192 000 137 000 87 928,69 45,80 

1 6 5 4 Daghem 

Icke-differentierade anslag 3 141 000 3 260 000 3 101 000,—  98,73 

1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella 
ersättningar för hantering av personalakter för Europeiska 
unionens domstols anställda 

Icke-differentierade anslag 113 000 118 000 86 500,—  76,55 

1 6 5 6 Europaskolor 

Icke-differentierade anslag 45 000 58 500 45 862,88 101,92  

Artikel 1 6 5  – Totalt 3 678 000 3 778 500 3 452 190,90 93,86 

KAPITEL 1 6  – TOTALT 6 429 000 6 445 500 6 187 418,35 96,24  

Avdelning 1 – Totalt 344 841 500 330 153 125 307 014 989,96 89,03  
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AVDELNING 1 

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 

KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER 

1 0 0 Löner och andra förmåner  

1 0 0 0 Löner och tillägg 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

32 565 000 30 369 000 29 008 259,13  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka, till institutionens ledamöter,  

—  grundlöner, 

—  bostadsbidrag, 

—  familjetillägg, nämligen: hushållstillägg, barntillägg, skoltillägg,  

—  bidrag för representation och utövande av ämbetet, 

—  arbetsgivarandelen av olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och arbetsgivarandelen av sjukförsäkringen,  

—  födslotillägg, 

—  de bidrag som föreskrivs för det fall att en av institutionens ledamöter avlider,  

—  betalning av korrigeringskoefficienter som påverkar grundlönerna, bostadsbidragen, familjetilläggen och över- 
föringar till utlandet av del av institutionsmedlemmars lön (tillämpning analogivis av artikel 17 i bilaga VII till 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen).  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artiklarna 3, 4, 4a, 11 och 14. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 

1 0 0 2 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

494 000 2 038 000 644 000,—  
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KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.) 

1 0 0 (forts.)  

1 0 0 2 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  resekostnader för institutionens ledamöter (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid deras tillträde eller då 
de lämnar institutionen, 

—  bidragen för inflyttning och återflyttning för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar 
institutionen, 

—  flyttkostnaderna för institutionens ledamöter vid deras tillträde eller då de lämnar institutionen.  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 5. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).  

1 0 2 Tillfälliga bidrag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 385 000 3 731 000 1 983 893,16  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga bidrag, familjetillägg samt korrigeringskoefficienterna för de länder där 
ledamöterna har sin hemvist efter det att deras ämbetsperiod är avslutad.  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 7. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1). 
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KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.)  

1 0 4 Uppdrag och tjänsteresor  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

280 000 299 750 342 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente för uppdrag samt tillhörande eller 
särskilda kostnader som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

Rättslig grund  

Rådets förordning nr 422/67/EEG, nr 5/67/Euratom av den 25 juli 1967 om ersättning till kommissionens 
ordförande och ledamöter, till domstolens ordförande, domare, generaladvokater och justitiesekreterare, till tribu- 
nalens ordförande, ledamöter och justitiesekreterare samt till Europeiska unionens personaldomstols ordförande, 
ledamöter och justitiesekreterare (EGT 187, 8.8.1967, s. 1), särskilt artikel 6. 

Rådets förordning (EU) 2016/300 av den 29 februari 2016 om ersättning till innehavare av höga EU-ämbeten 
(EUT L 58, 4.3.2016, s. 1).  

1 0 6 Kurser  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

502 000 502 000 256 113,94  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för institutionens ledamöters deltagande i språkkurser eller annan 
fortbildning.  

1 0 9 Provisoriska anslag 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella uppdateringar av lönerna under budgetåret. 

Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt 
bestämmelserna i budgetförordningen. 
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KAPITEL 1 0 — INSTITUTIONENS LEDAMÖTER (forts.) 

1 0 9 (forts.) 

Rättslig grund 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA  

Anmärkningar  

En schablonmässig reduktion på 2,5 % har tillämpats på anslagen under förevarande kapitel.  

1 2 0 Löner och andra förmåner  

1 2 0 0 Löner och tillägg 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

270 721 000 257 991 875 242 380 731,18  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  grundlönen för tjänstemän och tillfälligt anställda, 

—  familjetillägg, som omfattar hushållstillägg, barntillägg, och skoltillägg, för tjänstemän och tillfälligt anställda, 

—  utlandstillägg och bidrag för utrikes hemvist för tjänstemän och tillfälligt anställda, 

—  sekreterarbidraget för tjänstemän i kategori AST som är anställda som stenografer, telexoperatörer, maskinsk- 
rivare, chefssekreterare eller huvudsekreterare,  

—  arbetsgivarandel av sjukförsäkringen,  

— arbetsgivardelen av olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och ytterligare utgifter som följder av 
tillämpningen av tjänsteföreskrifternas bestämmelser,  

—  arbetslöshetsförsäkringen för tillfälligt anställda, 

—  de inbetalningar som ska göras av institutionen till förmån för tillfälligt anställda för att kunna grunda eller 
bibehålla deras rätt till pension i ursprungslandet, 
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KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)  

1 2 0 (forts.) 

1 2 0 0 (forts.) 

—  tillägg för födsel och betalning av full lön i händelse av en tjänstemans död till och med tredje månaden efter 
dödsfallet samt transport av den avlidne till dennes hemort,  

—  resekostnaderna vid tjänstemannens eller tillfälligt anställdas årliga ledighet, för dennes make/maka och för de 
personer denne ansvarar för, från tjänsteorten till hemorten, 

—  avgångsvederlag till provanställda som inte anställts på grund av uppenbart otillräcklig förmåga, bidrag vid 
kontraktets upphörande för tillfälligt anställda vid institutionen, återköp av pensionsrättigheter för extra anställda 
som har blivit tillfälligt anställda eller tjänstemän,  

—  inverkan av korrigeringskoefficienter på lönerna för tjänstemän och extraanställda och på övertid,  

—  bidrag för logi och transport, 

—  schablonmässiga bidrag för tjänsteutövningen,  

—  schablonmässiga bidrag för lokal transport, 

—  bidrag för tjänst dygnet runt eller skift eller för beredskap på plats och/eller i hemmet. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 62, 64, 65, 66, 67 och 68 samt del I 
i bilaga VII, artikel 69 samt artikel 4 i bilaga VII, artikel 18 i bilaga XIII, artiklarna 72 och 73 samt artikel 15 i bilaga 
VIII, artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII, och artikel 34. 

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 28a, 42, 47 och 48. 

Gemensamma bestämmelser avseende sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 23. 

1 2 0 2 Ersättning för övertid 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

740 000 708 000 675 800,13  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka schablonmässig ersättning och timersättning för övertid som utförts av tjänstemän 
och övriga anställda samt för lokalanställda och som inte, såsom var avsett, kunnat kompenseras genom ledighet. 
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KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA  (forts.)  

1 2 0 (forts.) 

1 2 0 2  (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 56 och bilaga VI. 

1 2 0 4 Förmåner avseende tillträde, förflyttning och upphörande av tjänst 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 110 000 2 253 000 1 771 450,96  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  resekostnader för personal (inklusive kostnader för familjemedlemmar) vid tjänstetillträde eller upphörande av 
tjänst, 

—  inflyttnings-, bosättnings- och flyttkostnader som utgår till personal som blir tvungen att byta bostad efter det att 
de har tillträtt en tjänst samt när de slutgiltigt frånträder en tjänst följt av ett nytt byte av bostad på annan ort, 

—  flyttkostnader för personal som är tvungen att byta hemvist efter att ha tillträtt en tjänst samt vid slutgiltigt 
upphörande av tjänst till följd av återinflyttning på annan ort, 

—  dagtraktamente för personal som kan visa att den var tvungen att byta hemvist efter sitt tillträde av tjänsten. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 20 och 71, samt artiklarna 5, 6, 7, 9 
och 10 i bilaga VII.  

1 2 2 Ersättning vid förtida upphörande av tjänst  

1 2 2 0 Ersättningar vid entledigande i tjänstens intresse 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

230 000 230 000 162 663,51 
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KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA (forts.)  

1 2 2 (forts.) 

1 2 2 0 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar till tjänstemän som står till förfogande till följd av en nedskärning av 
antalet tjänster vid institutionen och tjänstemän som innehar en tjänst i lönegrad AD 14, AD 15 eller AD 16 som 
dras in i tjänstens intresse, och till tjänstemän som entledigas i tjänstens intresse av organisatoriska skäl som 
sammanhänger med förvärv av nya kompentenser inom institutionerna.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42c och 50 samt bilaga IV. 

1 2 2 2 Ersättningar vid slutgiltigt upphörande av tjänst samt den särskilda pensionsordningen för tjänstemän och tillfälligt 
anställda 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  ersättningar enligt tjänsteföreskrifterna eller anställningsvillkoren,  

—  arbetsgivarandel av sjukförsäkringen för personer som mottar ersättningar,  

— inverkan av korrigeringskoefficienter som påverkar de olika ersättningarna.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 64 och 72. 

1 2 9 Provisoriska anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella justeringar av lönerna under budgetåret. 
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KAPITEL 1 2 — TJÄNSTEMÄN OCH TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA  (forts.)  

1 2 9 (forts.)  

Det är endast preliminärt och kan bara användas efter det att det har förts över till andra budgetposter enligt 
bestämmelserna i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 65. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER 

1 4 0 Övriga anställda och extraanställda  

1 4 0 0 Övriga anställda 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

8 371 000 8 208 000 7 521 918,75  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  löner samt arbetsgivarandel av de sociala avgifterna för extraanställda, extraanställda tolkar, lokalt anställda och 
extraanställda översättare, 

—  kostnaderna för särskilda rådgivare inklusive arvoden till den rådgivande läkaren,  

—  de utgifter som uppkommer vid eventuell anställning av kontraktsanställd personal. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

Rättslig grund  

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 4 och avdelning V samt artikel 5 och 
avdelning VI. 

1 4 0 4 Praktikanter och utbyte av tjänstemän 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 477 000 1 444 000 745 300,—  
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KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.)  

1 4 0  (forts.)  

1 4 0 4 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  utgifter för att sända ut tjänstemän från medlemsstaterna eller andra nationella experter för tjänstgöring vid 
Europeiska unionens domstol,  

—  finansieringen av stipendier som ges till praktikanter vid institutionen, sjukförsäkring under praktikperioden samt 
ett bidrag till resekostnaderna,  

—  ersättning för ytterligare kostnader som uppkommer för tjänstemän till följd av att de utstationeras utanför 
institutionen. 

1 4 0 5 Andra extra utgifter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

234 000 234 000 226 388,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader avseende externa tjänster, i den utsträckning de inte kan utföras av 
institutionens personal. 

1 4 0 6 Andra extra utgifter för tolkning/översättning 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

17 303 500 15 699 000 15 109 052,85  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  utgifter för åtgärder som beslutas av interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) i syfte att 
främja samarbetet mellan institutioner på språkområdet, 

—  betalning av frilanstolkar från kommissionens generaldirektorat för tolkning, 

—  betalningen av anställda konferenstolkar, 

—  betalning av ersättning till kontraktsanställda och extraanställda mötesansvariga, 
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KAPITEL 1 4 — ÖVRIGA ANSTÄLLDA OCH EXTERNA TJÄNSTER (forts.)  

1 4 0 (forts.)  

1 4 0 6 (forts.)  

—  extra utgifter avseende korrekturläsning av texter och i synnerhet arvoden och kostnader för försäkring, 
lokalresor, uppehälle och tjänsteresor för frilanskorrekturläsare samt de administrativa kostnaderna för detta,  

—  utgifter hänförliga till arbete som utförts av självständiga eller extraanställda översättare eller till arbete med 
utskrift eller annat som av översättningsavdelningen överlåtits på utomstående. 

Europeiska unionens domstol kommer att sträva efter att samarbeta med de övriga institutionerna med stöd av en 
interinstitutionell överenskommelse, i syfte att undvika onödigt dubbelarbete i samband med översättning av 
rättegångshandlingar och därmed uppnå ytterligare besparingar för unionens allmänna budget.  

1 4 9 Provisoriska anslag  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka eventuella justeringar av lönerna under budgetåret. 

Detta anslag är endast preliminärt och kan användas endast efter att det har förts över till andra artiklar eller punkter i 
detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för 
unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/ 
2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut 
nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN 

1 6 1 Utgifter för personaladministration  

1 6 1 0 Diverse rekryteringskostnader 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

170 000 180 500 161 119,47 
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN  (forts.)  

1 6 1 (forts.) 

1 6 1 0 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för organisation av förfaranden för urval av personal som anordnas direkt 
av Europeiska unionens domstol samt utgifter för kandidaternas resor och läkarundersökning. 

I fall som är tillräckligt motiverade av praktiska behov och efter samråd med Europeiska rekryteringsbyrån, kan 
anslagen användas för uttagningsprov som anordnas av institutionen själv. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

1 6 1 2 Vidareutbildning 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 745 500 1 659 500 1 706 931,87  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka organisation av kurser för vidareutbildning och omskolning i samarbete med andra 
institutioner, språkkurser inräknade. 

Det täcker även utgifter för utbildningsmateriel och teknisk utrustning. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 24a. 

1 6 2 Uppdrag och tjänsteresor  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

478 500 498 500 498 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten för uppdrag samt tillhörande eller särskilda kostnader 
som uppkommit vid utförandet av ett uppdrag. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN  (forts.)  

1 6 2 (forts.) 

Rättslig grund 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artiklarna 11, 12 och 13 i bilaga VII. 

1 6 3 Aktiviteter för institutionens anställda  

1 6 3 0 Social service 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

20 000 20 000 20 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för ingripanden till förmån för personal som befinner sig i en särskilt svår 
situation. 

Det är även avsett att täcka en handikappvänlig policy för följande personer:  

—  Tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst.  

—  Alla underhållsberättigade barn enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen. 

Inom ramen för det belopp som är uppfört i budgeten och efter det att eventuella nationella rättigheter i antingen 
bosättnings- eller ursprungslandet har uttömts, ska detta anslag täcka alla nödvändiga utgifter, förutom läkarvård- 
kostnader, som är en följd av funktionshindret och som är vederbörligen bestyrkta.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 76. 

1 6 3 2 Sociala kontakter mellan de anställda och andra sociala insatser 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

337 000 308 500 348 676,11  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att  

—  ekonomiskt uppmuntra och understödja alla initiativ för att främja de sociala kontakterna mellan anställda av 
olika nationalitet, såsom personalens klubbar, idrotts- och kulturföreningar,  

—  täcka andra former av medverkan i och stöd till de anställda och deras familjer. 
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN  (forts.)  

1 6 3 (forts.) 

1 6 3 2 (forts.)  

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

1 6 5 Aktiviteter som avser samtliga anställda  

1 6 5 0 Sjukvård 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

187 000 205 000 130 899,33  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för årlig läkarundersökning för alla tjänstemän, inbegripet de prov och 
undersökningar som begärs vid denna undersökning och vårdinrättningens avgifter. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

Rättslig grund  

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska unionen, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II. 

1 6 5 2 Restauranger och personalmatsalar 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

192 000 137 000 87 928,69  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av restaurangens och kafeterians materiel samt en del av deras 
driftskostnader. 

Det inbegriper även kostnader för löpande ändringar och löpande förnyelse av utrustningen i restauranger och 
personalmatsalar. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

1 6 5 4 Daghem 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

3 141 000 3 260 000 3 101 000,—  
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KAPITEL 1 6 — ÖVRIGA UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL INSTITUTIONEN  (forts.)  

1 6 5 (forts.) 

1 6 5 4 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag avser att täcka Europeiska unionens domstols kvotdel avseende Centre polyvalent de l’enfance 
(barndaghem) och Centre d’études (studiecenter) i Luxemburg. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

1 6 5 5 Utgifter vid byrån för löneadministration och individuella ersättningar för hantering av personalakter för Europeiska 
unionens domstols anställda 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

113 000 118 000 86 500,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter enligt tjänsteavtalet mellan Europeiska unionens domstol och byrån för 
löneadministration och utbetalning av individuella ersättningar. 

1 6 5 6 Europaskolor 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

45 000 58 500 45 862,88  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka Europaparlamentets bidrag till Europaskolor av typ 2, ackrediterade av Europ- 
askolornas styrelse, eller återbetalning av det bidrag som betalats av kommissionen på Europeiska unionens 
domstols vägnar till Europaskolor av typ 2, ackrediterade av Europaskolornas styrelse, på grundval av ett tjän- 
steavtal som ingåtts med kommissionen. Det ska täcka kostnaderna för barn till Europeiska unionens domstols 
tjänstemän som är inskrivna vid dessa skolor. 
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AVDELNING 2 

FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 

KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL 2 0 

2 0 0 Fastigheter  

2 0 0 0 Hyror 

Icke-differentierade anslag 120 000 7 034 000 9 158 507,48 7 632,09 

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp 

Icke-differentierade anslag 40 076 000 35 354 311 42 873 982,25 106,98 

2 0 0 3 Köp av fast egendom 

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 5 Uppförande av byggnader 

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 7 Inredning av lokaler 

Icke-differentierade anslag 2 427 000 1 729 000 2 139 627,12 88,16 

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation avseende fastigheter 

Icke-differentierade anslag 1 662 000 1 508 000 1 700 812,05 102,34  

Artikel 2 0 0 – Totalt 44 285 000 45 625 311 55 872 928,90 126,17  

2 0 2 Fastighetskostnader  

2 0 2 2 Städning och underhåll 

Icke-differentierade anslag 9 987 000 9 040 000 8 265 680,80 82,76 

2 0 2 4 Energiförbrukning 

Icke-differentierade anslag 2 895 000 2 822 000 2 126 024,12 73,44 

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader 

Icke-differentierade anslag 7 746 000 7 522 000 7 079 074,35 91,39 

2 0 2 8 Försäkringar 

Icke-differentierade anslag 142 000 135 000 122 000,—  85,92 

2 0 2 9 Andra fastighetskostnader 

Icke-differentierade anslag 225 000 251 000 241 763,93 107,45  

Artikel 2 0 2 – Totalt 20 995 000 19 770 000 17 834 543,20 84,95 

KAPITEL 2 0 – TOTALT 65 280 000 65 395 311 73 707 472,10 112,91 
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KAPITEL 2 1 —  DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL 
KAPITEL 2 3 —  LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER 
KAPITEL 2 5 —  MÖTEN OCH KONFERENSER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL 2 1 

2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databe- 
handling och telekommunikation  

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och 
programvara 

Icke-differentierade anslag 10 060 000 10 060 000 8 262 363,48 82,13 

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och 
anpassning av programvaror och system 

Icke-differentierade anslag 13 266 000 13 230 000 11 336 887,97 85,46 

2 1 0 3 Telekommunikation 

Icke-differentierade anslag 300 000 300 000 255 664,51 85,22  

Artikel 2 1 0  –  Totalt 23 626 000 23 590 000 19 854 915,96 84,04  

2 1 2 Möbler 

Icke-differentierade anslag 814 500 2 844 500 623 473,33 76,55  

2 1 4 Teknisk materiel och utrustning 

Icke-differentierade anslag 249 000 785 000 299 115,45 120,13  

2 1 6 Fordon  

Icke-differentierade anslag 1 309 500 1 299 000 1 245 750,—  95,13 

KAPITEL 2 1  – TOTALT 25 999 000 28 518 500 22 023 254,74 84,71 

KAPITEL 2 3 

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror  

Icke-differentierade anslag 611 000 660 000 547 378,28 89,59  

2 3 1 Finansiella kostnader  

Icke-differentierade anslag 12 000 15 000 6 000,—  50,00  

2 3 2 Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd  

Icke-differentierade anslag 30 000 20 000 130 000,—  433,33 

2 3 6 Porto  

Icke-differentierade anslag 130 000 127 000 129 000,—  99,23  

2 3 8 Andra administrativa kostnader  

Icke-differentierade anslag 401 000 1 299 000 374 844,55 93,48 

KAPITEL 2 3  – TOTALT 1 184 000 2 121 000 1 187 222,83 100,27 

KAPITEL 2 5 

2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation  

Icke-differentierade anslag 145 000 142 000 141 999,34 97,93 
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KAPITEL 2 5 —  MÖTEN OCH KONFERENSER  (forts.) 
KAPITEL 2 7 —  INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020  

2 5 4 Konferenser, kongresser, sammanträden och besök  

Icke-differentierade anslag 380 000 380 000 373 913,55 98,40 

KAPITEL 2 5 – TOTALT 525 000 522 000 515 912,89 98,27 

KAPITEL 2 7 

2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad 
karaktär  

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering  

Icke-differentierade anslag 1 667 000 1 920 000 1 447 959,38 86,86  

2 7 4 Framställning och distribution av information  

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning 

Icke-differentierade anslag p.m. 150 000 119 701,80 

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär 

Icke-differentierade anslag 290 000 455 000 452 960,25 156,19 

2 7 4 2 Övriga utgifter för information 

Icke-differentierade anslag 185 000 175 000 194 831,75 105,31  

Artikel 2 7 4 – Totalt 475 000 780 000 767 493,80 161,58 

KAPITEL 2 7  –  TOTALT 2 142 000 2 700 000 2 215 453,18 103,43  

Avdelning 2 –  Totalt 95 130 000 99 256 811 99 649 315,74 104,75  
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AVDELNING 2 

FASTIGHETER, MÖBLER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 

KAPITEL 2 0 —  FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER 

2 0 0 Fastigheter  

2 0 0 0 Hyror 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

120 000 7 034 000 9 158 507,48  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka hyra för de byggnader och delar av byggnader som institutionen använder. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 0 0 1 Ersättning för hyra/köp 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

40 076 000 35 354 311 42 873 982,25  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka ersättning för de byggnader som omfattas av hyra/köp. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 0 0 3 Köp av fast egendom 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

2 0 0 5 Uppförande av byggnader 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

Anmärkningar  

Denna punkt är avsedd att omfatta ett eventuellt anslag för uppförande av byggnader. 

2 0 0 7 Inredning av lokaler 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 427 000 1 729 000 2 139 627,12 
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER (forts.)  

2 0 0  (forts.)  

2 0 0 7 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  diverse inredningsarbeten, däribland uppförande av skiljeväggar, gardiner, kablar, målning, tapetsering, golv- 
beläggning, innertak och tekniska installationer, 

—  utgifter för studier och konsultation. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 0 0 8 Studier och teknisk konsultation avseende fastigheter 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 662 000 1 508 000 1 700 812,05  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier och teknisk konsultation avseende fastigheter.  

2 0 2 Fastighetskostnader  

2 0 2 2 Städning och underhåll 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

9 987 000 9 040 000 8 265 680,80  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och städning, beräknat enligt de nu gällande kontrakten, av 
lokaler och teknisk utrustning, samt kostnader för det arbete och material som är nödvändiga för det allmänna 
underhållet (ommålning, reparationer etc.) av de byggnader som nyttjas av institutionen. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 0 2 4 Energiförbrukning 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

2 895 000 2 822 000 2 126 024,12 
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KAPITEL 2 0 — FASTIGHETER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER (forts.) 

2 0 2 (forts.)  

2 0 2 4 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för förbrukning av vatten, gas, elektricitet och uppvärmningsenergi. 

Beloppet för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen beräknas 
till 120 000 EUR. 

2 0 2 6 Säkerhet och övervakning av byggnader 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

7 746 000 7 522 000 7 079 074,35  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka huvudsakligen kostnaderna för övervakning av de byggnader som nyttjas av 
institutionen. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 0 2 8 Försäkringar 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

142 000 135 000 122 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de försäkringspremier som föreskrivs i de försäkringskontrakt som avser de 
byggnader som nyttjas av institutionen. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 0 2 9 Andra fastighetskostnader 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

225 000 251 000 241 763,93  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka andra löpande kostnader som inte har tagits upp särskilt i artiklarna i detta kapitel, 
särskilt vägavgifter, sanering, sophämtning, vägskyltar etc. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL  

2 1 0 Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikation  

2 1 0 0 Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

10 060 000 10 060 000 8 262 363,48  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka inköp, utbyte, hyra, reparation och underhåll av all utrustning och alla installationer 
för databehandling och kontorsdatautrustning samt telekommunikation (inbegripet telefaxapparater, utrustning för 
videokonferenser och multimedieutrustning) samt utrustning för tolkning, exempelvis bås, hörlurar med mikrofon 
och lyssnarbås till anläggningar för simultantolkning. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 1 0 2 Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

13 266 000 13 230 000 11 336 887,97  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka analys- och programmeringsarbeten för datastudier. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 1 0 3 Telekommunikation 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

300 000 300 000 255 664,51  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka alla utgifter för telekommunikation, såsom abonnemang och telekommunikations- 
kostnader (fasta och mobila). 

Anslaget täcker även utgifter för nät för överföring av uppgifter. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

2 1 2 Möbler  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

814 500 2 844 500 623 473,33 
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL  (forts.)  

2 1 2 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  köp av extra möbler,  

—  utbyte av möbler som är äldre än 15 år samt möbler som inte kan repareras, 

—  hyra av möbler,  

— kostnader för underhåll och reparation av möbler. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

2 1 4 Teknisk materiel och utrustning  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

249 000 785 000 299 115,45  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  inköp av teknisk utrustning,  

—  utbyte av teknisk utrustning, bland annat audiovisuell utrustning, utrustning för arkivering, bibliotek samt olika 
verktyg till verkstäderna för fastighetsunderhåll, utrustning för reproduktion, spridning och post,  

—  kostnader för hyra av teknisk materiel och utrustning, 

—  kostnader för underhåll och reparation av den materiel och utrustning som anges i denna artikel. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

2 1 6 Fordon  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 309 500 1 299 000 1 245 750,—  
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KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UTRUSTNING OCH MÖBLER: INKÖP, HYRA OCH UNDERHÅLL  (forts.)  

2 1 6 (forts.) 

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  inköp av fordon,  

—  utbyte av fordon som har en mätarställning med störst antal kilometer över 120 000,  

—  kostnader för hyra och användning av de hyrda fordonen,  

—  underhåll och reparation av samt garage, parkering, motorvägstullar och försäkring för tjänstebilarna. 

De inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till ett 
belopp på 31 700 euro.  

KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER  

2 3 0 Skriv- och kontorsmateriel samt övriga förbrukningsvaror  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

611 000 660 000 547 378,28  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av: 

—  Xerox-, kopierings- och faktureringspapper.  

— Papper och kontorsmateriel.  

—  Reproduktionsmateriel.  

—  Materiel för distributions- och posttjänst. 

—  Ljudinspelningsmateriel.  

—  Trycksaker och formulär. 

—  Materiel för datorutrustning och kontorsmaskiner. 

—  Annan materiel som inte tagits upp i inventarieförteckningen. 

Inkomster som avsätts för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.3 i budgetförordningen uppskattas till ett 
belopp på 2 000 EUR. 
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KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER (forts.)  

2 3 1 Finansiella kostnader  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

12 000 15 000 6 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommission, agio, övriga avgifter) samt övriga finansiella kostnader. 

Bankräntor som institutionens konto uppbär återfinns under inkomster.  

2 3 2 Utgifter för juridisk hjälp och skadestånd  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

30 000 20 000 130 000,—  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka bland annat advokatarvoden som institutionen ska betala i utbyte mot de 
professionella tjänster den har mottagit eller som ersättning för rättegångskostnader som institutionen ska bära 
enligt ett rättsligt beslut, samt skadestånd. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

2 3 6 Porto  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

130 000 127 000 129 000,—  

Anmärkningar  

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

2 3 8 Andra administrativa kostnader  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

401 000 1 299 000 374 844,55  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  olika försäkringar (särskilt för civilrättsligt ansvar, stöld, risker som är knutna till ordbehandlingsutrustning, 
risker som beror på elektronik), 
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KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER (forts.)  

2 3 8 (forts.)  

—  köp, underhåll och rengöring av huvudsakligen rättens kappor, uniformer för vaktmästare och chaufförer, 
arbetskläder för personal som är ansvarig för reproduktion av dokument och underhållsgruppen,  

—  diverse kostnader för interna möten, 

—  flytt- och godshanteringskostnader för materiel, möbler och kontorsmateriel,  

—  driftskostnader för tjänster som utförs av tjänsteföretag,  

—  andra driftskostnader som inte har berörts särskilt under de föregående budgetposterna. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

KAPITEL 2 5 —  MÖTEN OCH KONFERENSER 

2 5 2 Kostnader för mottagningar och representation  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

145 000 142 000 141 999,34  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter som följer av de skyldigheter som åligger institutionen i fråga om 
mottagningar och representation samt kostnader för mottagningar och representation för personalen.  

2 5 4 Konferenser, kongresser, sammanträden och besök  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

380 000 380 000 373 913,55  

Anmärkningar  

Detta anslag är huvudsakligen avsett att täcka organisation, i samarbete med justitieministerierna, av seminarier och 
andra utbildningsåtgärder vid institutionen för domare och andra jurister från medlemsstaterna. 

Möten med ledamöter av de högre nationella domstolarna och med specialister på unionsrätt är nödvändiga för att 
underlätta utvecklingen av institutionens och de nationella domstolarnas rättspraxis vad avser unionsrätt. 

Detta anslag är även avsett att täcka organisationskostnaderna, däribland kostnader för resor och uppehälle för 
deltagarna. 
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KAPITEL 2 5 — MÖTEN OCH KONFERENSER  (forts.) 

2 5 4 (forts.)  

Detta anslag är slutligen även avsett att subventionera besöksgrupper bestående av personer som inte är 
yrkesverksamma jurister, särskilt studenter. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

KAPITEL 2 7 —  INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION 

2 7 0 Konsultationer, studier och undersökningar av begränsad karaktär  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

2 7 2 Utgifter för dokumentation, bibliotek och arkivering  

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

1 667 000 1 920 000 1 447 959,38  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka 

—  inköp av böcker, dokument och andra publikationer samt uppdatering av redan förekommande volymer,  

—  arbete med insamling av data och köp av datoriserad juridisk information,  

—  särskild biblioteksutrustning,  

—  kostnader för prenumeration på tidningar, allmänna tidskrifter och diverse periodiska rapporter,  

—  kostnader för prenumerationer avseende nyhetsbyråer,  

— kostnader för bokbindning och underhåll av böcker i biblioteket, 

—  kostnader för sökning i vissa externa rättsdatabaser, 

—  Europeiska unionens domstols andel av kostnaderna för bevarande av unionens historiska arkiv vid Europeiska 
universitetsinstitutet i Florens,  

—  analys av domstolsavgöranden och införande av uppgifter i databaser. 
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KAPITEL 2 7 — INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH DISTRIBUTION  (forts.)  

2 7 2 (forts.)  

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m.  

2 7 4 Framställning och distribution av information  

2 7 4 0 Europeiska unionens officiella tidning 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. 150 000 119 701,80 

2 7 4 1 Publikationer av allmän karaktär 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

290 000 455 000 452 960,25  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utgivning av domstolens Årsrapport  och andra presentationsbroschyrer 
som delas ut till besökare. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

2 7 4 2 Övriga utgifter för information 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

185 000 175 000 194 831,75  

Anmärkningar  

Detta anslag är avsett att täcka köp och publicering av verk om unionsrätten som är av allmänt intresse, andra 
informations- och kommunikationskostnader och kostnader för fotografering. Anslaget ska också användas till att 
underlätta anordnandet av möten med journalister, utgivare av juridiska tidskrifter eller forskare från tredjeland. 
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AVDELNING 3 

UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 

KAPITEL 3 7 —  SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL 3 7 

3 7 1 Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol  

3 7 1 0 Domstolskostnader 

Icke-differentierade anslag 59 000 59 000 17 593,71 29,82 

3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i 
fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemen- 
skapen 

Icke-differentierade anslag p.m. p.m. 0,—  

Artikel 3 7 1  – Totalt 59 000 59 000 17 593,71 29,82 

KAPITEL 3 7  – TOTALT 59 000 59 000 17 593,71 29,82  

Avdelning 3 – Totalt 59 000 59 000 17 593,71 29,82  
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AVDELNING 3 

UTGIFTER SOM ÄR EN FÖLJD AV INSTITUTIONENS UTFÖRANDE AV SÄRSKILDA UPPGIFTER 

KAPITEL 3 7 — SÄRSKILDA KOSTNADER FÖR VISSA INSTITUTIONER OCH ORGAN  

3 7 1 Särskilda kostnader för Europeiska unionens domstol  

3 7 1 0 Domstolskostnader 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

59 000 59 000 17 593,71  

Anmärkningar  

Detta anslag ska möjliggöra ett korrekt förlopp av det rättsliga förfarandet för alla som har beviljats rättshjälp och 
alla kostnader för vittnen och sakkunniga, syn på stället och bevisupptagning, advokatarvoden och andra kostnader 
som institutionen kan komma att bära. 

Belopp för de inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål enligt artikel 21.3 i budgetförordningen: p.m. 

3 7 1 1 Den skiljedomskommitté som föreskrivs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemen- 
skapen 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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AVDELNING 10 

ÖVRIGA UTGIFTER 

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG 
KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER  

Artikel 
Punkt 

Rubrik Anslag 2020 Anslag 2019 
Genomförande 

2018 
% 2018–2020 

KAPITEL 10 0 p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 10 0 – TOTALT p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 10 1 p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 10 1 – TOTALT p.m. p.m. 0,—  

Avdelning 10 –  Totalt p.m. p.m. 0,—  

TOTALSUMMA 440 030 500 429 468 936 406 681 899,41 92,42  
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AVDELNING 10 

ÖVRIGA UTGIFTER 

KAPITEL 10 0 — PRELIMINÄRA ANSLAG 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  

KAPITEL 10 1 — RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER 

Anslag 2020 Anslag 2019 Genomförande 2018 

p.m. p.m. 0,—  
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PERSONAL 

Avdelning IV — Europeiska unionens domstol  

Tjänstegrupper och grader 2020 2019 

Fasta tjänster Tillfälliga tjänster Fasta tjänster Tillfälliga tjänster 

AD 16 5  —  5  —  

AD 15 12 3 12 3 

AD 14 81 ( 1 ) 56 ( 1 ) 66 ( 1 ) 56 ( 1 ) 

AD 13 96  — 96  —  

AD 12 84 ( 2 ) 91 99 ( 2 ) 86 

AD 11 91 107 64 97 

AD 10 176 51 189 45 

AD 9 179 9 152 3 

AD 8 112 1 153 1 

AD 7 81 1 78 28 

AD 6 11  — 11  —  

AD 5 38  — 33  —  

Delsumma AD 966 319 958 319 

AST 11 12  — 12  —  

AST 10 15 1 15 1 

AST 9 40  — 39  —  

AST 8 45 15 46 15 

AST 7 58 38 41 38 

AST 6 94 36 81 36 

AST 5 126 22 129 22 

AST 4 76 59 103 59 

AST 3 69 26 72 26 

AST 2 13 5 13 5 

AST 1 1  —  1  —  

Delsumma AST 549 202 552 202 

AST/SC 6 — — — —  

AST/SC 5 —  3  —  3 

AST/SC 4 — — — —  

AST/SC 3 — — — —  

AST/SC 2 34  — 34  —  

AST/SC 1 — — — —  

Delsumma AST/SC 34 3 34 3  

Totalt 1 549 ( 3 ) 524 1 544 ( 3 ) 524 

Sammanlagd slutsumma 2 073 ( 4 )  2 068 ( 4 ) 

( 1 ) Varav 1 AD 15-tjänst med personlig inplacering. 
( 2 ) Varav 1 AD 14-tjänst med personlig inplacering. 
( 3 ) Exklusive den fiktiva reserven, utan tilldelning av anslag, för tjänstemän som uppehåller en tjänst hos domstolens eller tribunalens ledamöter (6 AD 12, 12 AD 11, 

20 AD 10, 15 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3). 
( 4 ) Tjänster som inom varje kategori lediggörs på grund av deltidstjänster får kompenseras med annan personal. 
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