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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Budgetåret 2011 Budgetåret 2010 Budgetåret 2009 Anmärkningar

1 INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA 
TJÄNSTER

1 0 INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0 0 Inbetalda avgifter 161,041,000  152,780,000  141,023,279.00 Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 
1995 (EGT L 35, 15.2.1995, s. 1, ändrad genom rådets 
förordning (EG) nr 1905/2005 (EGT L 304, 23.11.2005, 
s. 1) om de avgifter som skall betalas till Europeiska 
läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel.

KAPITEL 1 0 TOTALT 161,041,000  152,780,000  141,023,279.00

Avdelning 1 – Totalt 161,041,000  152,780,000  141,023,279.00

2 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA 
UNIONEN

2 0 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN
2 0 0 Bidrag från Europeiska unionen 33,519,000  39,112,000  41,219,960.66 Ett bidrag till EMEA har tagits upp i Europeiska 

unionens allmänna budget. Inkomsterna motsvarar 
detta bidrag (artikel B5–3 1 2 i redogörelsen för 
utgifter i den allmänna budgeten, avsnitt III 
”Kommissionen”). Kostnaden för klassificering av 
särläkemedel skall också täckas av detta bidrag.

2 0 1 Särskilda bidrag för särläkemedel 4,901,000  8,200,000  5,632,000.00 Enligt artikel 7.2 i rådets förordning (EG) nr 141/2000 
av den 16 december 1999 skall ett särskilt bidrag från 
gemenskapen, åtskilt från alla andra 
gemenskapsbidrag, tilldelas Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, som uteslutande skall 
användas för att ersätta avgiftsbefrielser för 
särläkemedel.

KAPITEL 2 0 TOTALT 38,420,000 47,312,000 46,851,960.66

Avdelning 2 – Totalt 38,420,000 47,312,000 46,851,960.66

3 TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I 
EMA:S VERKSAMHET

3 0 TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I 
EMA:S VERKSAMHET

3 0 0 Bidrag från Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet

784,000  935,000  873,360.00 Denna artikel är avsedd att täcka bidrag från Efta-
länder i enlighet med artikel 82 och protokollen 31 och 
32 i avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.

KAPITEL 3 0 TOTALT 784,000  935,000  873,360.00

Avdelning 3 – Totalt 784,000  935,000  873,360.00

5 INKOMSTER FRÅN 
ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2 INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV 
VERKSAMHET

5 2 0 Bankräntor 60,000  100,000  164,853.77
5 2 1 Inkomster från exportlicenser, 

parallell distribution och andra 
liknande administrativa avgifter

7,598,000  6,300,000  6,224,710.00 Denna artikel är avsedd att täcka inkomster från 
utfärdandet av certifikat, godkännandet av parallell 
distribution och andra liknande administrativa avgifter.

5 2 2 Inkomster från försäljning av 
publikationer

p.m. p.m. 0.00 Denna artikel täcker inkomster från försäljning av 
publikationer av alla slag, inklusive upphovsrätt.

5 2 3 Inkomster från anordnande av 
seminarier

p.m. p.m. 0.00 Denna artikel täcker inkomster som härrör från 
anordnande av seminarier.

5 2 4 Inkomster från försäljning av 
programvarulicenser och 
inkomster för åtkomst till EMA:s 
databaser över läkemedel

p.m. p.m. 0.00 Denna artikel täcker inkomster från försäljning av 
programvara som ägs av EMA och inkomster för 
åtkomst till EMA:s databaser över läkemedel.

KAPITEL 5 2 TOTALT 7,658,000  6,400,000  6,389,563.77

Avdelning 5 – Totalt 7,658,000  6,400,000  6,389,563.77

6 BIDRAG TILL EUROPEISKA 
UNIONENS PROGRAM OCH 
INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0 BIDRAG TILL EUROPEISKA UNIONENS 
PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN 
TJÄNSTER

6 0 0 Bidrag till Europeiska unionens 
program och inkomster från 
tjänster

500,000  400,000  102,963.72 Denna artikel täcker inkomster för särskild verksamhet 
som företagits av EMA på anmodan av Europeiska 
kommissionen, andra EU-institutioner eller 
internationella organisationer, och som godkänts av 
myndighetens styrelse.

6 0 1 Bidrag till gemensamma program 
från andra regel- och 
tillsynsmyndigheter och aktörer 
inom läkemedelsindustrin

60,000  60,000  0.00 Denna artikel täcker inkomster från program som 
genomförs gemensamt med andra regel- och 
tillsynsmyndigheter (i och utanför EU), 
läkemedelsföretag eller andra organ som godkänts av 
EMEA:s styrelse.

KAPITEL 6 0 TOTALT 560,000  460,000  102,963.72

Avdelning 6 – Totalt 560,000  460,000  102,963.72

7 KORRIGERING AV 
BUDGETOBALANSER

7 0 KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

INKOMSTER
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Budgetåret 2011 Budgetåret 2010 Budgetåret 2009 Anmärkningar

INKOMSTER

7 0 0 Saldo som följer av 
resultaträkningen för föregående 
år

p.m. p.m. 0.00 Denna artikel täcker det saldo som följer av 
resultaträkningen för föregående år i enlighet med 
artikel 16 i EMEA:s budgetförordning.

KAPITEL 7 0 TOTALT p.m. p.m. 0.00

Avdelning 7 – Totalt p.m. p.m. 0.00

9 DIVERSE INKOMSTER

9 0 DIVERSE INKOMSTER
9 0 0 Diverse inkomster 400,000  500,000  893,773.14 Denna artikel täcker inkomster från diverse källor, t.ex. 

återbetalningar, ersättningar, regleringar. 
KAPITEL 9 0 TOTALT 400,000  500,000  893,773.14

Avdelning 9 – Totalt 400,000  500,000  893,773.14

TOTALSUMMA 208,863,000  208,387,000  196,134,900.29
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

1 PERSONAL

1 1 PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0 Personal som innehar en tjänst 
som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0 Grundlöner 35,084,000  34,026,000  29,568,315.57 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa, 
tillämpliga i enlighet med rådets förordning (EEG) 
nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om 
gemenskapsförfaranden för godkännande för 
försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av 
en europeisk läkemedelsmyndighet (EGT L 214, 
24.8.1993, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för 
tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster 
som anges i tjänsteförteckningarna.

1 1 0 1 Familjetillägg 4,214,000  3,966,000  3,207,350.85 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67 
och 68a i dessa samt artikel 3.2 i bilaga VII till dessa. 
Detta anslag täcker familjetillägg, dvs. hushållstillägg, 
barntillägg, förskoleersättning, utbildningstillägg 
(inklusive särskilda bidrag som beslutas årligen av 
verkställande direktören) och ersättning vid 
föräldraledighet för relevant personal. Detta anslag 
täcker dessutom utbildningsbidrag för skolavgifter 
inom den ram som verkställande direktören fastställt.

1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda 
utlandstillägg

4,588,000  4,687,000  4,018,719.14 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa 
samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag täcker utlandstillägg och särskilda 
utlandstillägg för F109.

1 1 0 3 Fasta tillägg 94,000  116,000  91,632.85 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII till 
dessa.
Detta anslag täcker de fasta tilläggen för relevant 
personal.

Artikel 1 1 0 – Totalt 43,980,000  42,795,000  36,886,018.41
1 1 1 Övriga anställda
1 1 1 3 Särskilda rådgivare p.m. p.m. 0.00 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska 

gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83 i 
dessa.
Denna punkt är avsedd att täcka ersättningen till 
särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med 
tjänsteresa och övriga utgifter.

1 1 1 4 Kontraktsanställd personal 4,933,000  4,708,000  3,073,044.24 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska 
unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV. Detta 
anslag täcker kontraktsanställdas löner, ej belopp som 
betalas i form av justeringar, som tas upp under punkt 
1 1 9 0. Socialförsäkringsavgifterna tas upp under 
artikel 1 8 3.

Artikel 1 1 1 – Totalt 4,933,000  4,708,000  3,073,044.24
1 1 2 Vidareutbildning, språkkurser och 

omskolning av personal
1 1 2 0 Vidareutbildning, språkkurser och 

omskolning av personal
1,085,000  950,000  756,026.61 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska 

gemenskaperna, särskilt artikel 24a i dessa. Detta 
anslag täcker introduktionskurser för nyanställda, 
personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i 
användning av modern teknik, seminarier, 
informationsmöten om EU-frågor osv. Anslaget täcker 
även resekostnader i samband med utbildning samt 
inköp av utrustning, dokumentation, e-lärande, 
poddradio och andra medier samt inhyrning av 
organisationskonsulter.

Artikel 1 1 2 – Totalt 1,085,000  950,000  756,026.61
1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag
1 1 4 0 Ersättning vid barns födelse och vid 

dödsfall
8,000  8,000  6,742.54 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 

gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i 
dessa.
Detta anslag är avsett att täcka
— ersättningar vid barns födelse,
— ersättningar om en tjänsteman avlider:
— — den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden 
efter den månad då dödsfallet inträffade,
— — kostnaderna för transport av kroppen till den 
avlidnes ursprungsort.

1 1 4 1 Resekostnader från anställningsorten 
till ursprungsorten

945,000  915,000  757,664.16 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag täcker schablonbetalningen av 
resekostnader för relevant personal, deras makar och 
personer för vilka de har underhållsskyldighet från 
anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 3 Fasta representationstillägg 2,000  2,000  1,189.92 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till 
dessa.

UTGIFTER
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

1 1 4 4 Fasta ersättningar för lokala resor 1,000  1,000  892.44 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 15 i bilaga VII till 
dessa.

1 1 4 9 Övriga ersättningar och 
återbetalningar

41,000  40,000  7,395.40 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 34 i dessa och bilaga X 
Ersättning för utgifter. Detta anslag täcker ersättningar 
om en provanställd avskedas på grund av uppenbar 
olämplighet (artikel 34), ersättningar om EMA säger 
upp kontraktet för en relevant anställd (artikel 34) 
samt alla ersättningar för utgifter enligt bilaga X.

Artikel 1 1 4 – Totalt 997,000  966,000  773,884.46
1 1 5 Övertid p.m. p.m. 0 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 

gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga 
VI till dessa.
Denna artikel täcker schablonmässiga ersättningar och 
timersättningar för övertid för relevant personal och 
lokalt anställda som inte kan få kompensationsledighet 
enligt fastställda förfaranden.

1 1 7 Ytterligare tjänsteprestationer
1 1 7 0 Frilanstolkar från den gemensamma 

tjänsten för tolkning och konferenser
1,000  1,000  0.00 Detta anslag är avsett att täcka honorar och 

resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, 
inbegripet ersättning för tjänster utförda av 
kommissionens tolkar för alla möten som inte är direkt 
kopplade till genomförandet av myndighetens 
arbetsprogram.

1 1 7 1 Yrkesmässiga tjänster som rör 
personaladministration

88,000  - Detta anslag täcker utgifter för konsulter och övriga 
yrkesmässiga tjänster som rör personaladministration, 
t.ex. medarbetarundersökning, 360-gradersutvärdering 
osv.

1 1 7 2 Diverse försäkringar i samband med 
personalverksamhet

238,000  - Detta anslag täcker utgifter för försäkringar i samband 
med personalverksamhet, t.ex. 
arbetsgivaransvarsförsäkring, yrkesansvarsförsäkring, 
tjänstereseförsäkring, revisorsförsäkring osv.

1 1 7 3 Översättningscentrum, Luxemburg 1,000  25,000  2,210.00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för 
översättningar, inklusive betalningar till 
översättningscentrumet i Luxemburg, för samtliga 
texter som inte är direkt kopplade till genomförandet 
av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 4 Betalning för administrativt stöd från 
Europeiska unionens institutioner

385,000  380,000  299,174.74 Detta anslag täcker kommissionens utgifter för 
administrativt stöd till EMA, t.ex. för den datoriserade 
avlöningstjänsten.

1 1 7 5 Tillfälligt anställda 2,000,000  1,950,000  1,679,586.67 Detta anslag täcker följande:
— Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, 
kontorister och sekreterare.
— Kostnaden för tillfällig personal som krävs för 
flexibiliteten vid ad hoc-behov.
— Reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på 
grund av att myndigheten inte klarar det.
— Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande 
dokument och stöddokument som myndigheten 
behöver för eget behov och för att lägga fram för 
budgetmyndigheten.
— Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid 
arbetslivsträning.

Artikel 1 1 7 – Totalt 2,713,000  2,356,000  1,980,971.41
1 1 8 Ersättningar och kostnader vid 

tjänstens tillträde och upphörande 
samt vid förflyttning

1 1 8 0 Diverse utgifter i samband med 
anställningsförfaranden

188,000  670,000  174,384.67 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt 
bilaga III till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter från 
anställningsförfaranden, inbegripet annonskostnader, 
resekostnader och olycksfallsförsäkringar för sökande 
som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är 
direkt förbundna med främjandet och organiserandet 
av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, 
maskiner och diverse utrustning, honorar för 
utarbetande och rättning av prov osv.) samt 
läkarundersökning före anställningen.

1 1 8 1 Resekostnader (inbegripet 
familjemedlemmar)

21,000  18,000  12,256.81 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa 
samt artikel 7 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag täcker resekostnader för relevant personal 
(även familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar 
en tjänst eller vid förflyttning till en annan 
anställningsort.

1 1 8 2 Bosättnings-, flytt- och 
förflyttningsbidrag

230,000  230,000  178,010.80 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 5 och 6 i bilaga VII till 
dessa.
Detta anslag täcker bosättnings- och 
flyttningskostnader för anställda som är tvungna att 
byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till 
en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar 
tjänsten och bosätter sig på annan ort.

5 of 13



Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

1 1 8 3 Flyttkostnader 90,000  85,000  81,929.17 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa 
samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag täcker flyttkostnader för relevant personal 
som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, 
förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt 
lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4 Tillfälliga traktamenten 210,000  210,000  225,769.14 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa 
samt artikel 10 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag täcker tillfälliga dagtraktamenten för 
relevant personal som kan intyga att de måste byta 
bostadsort då de tillträder en tjänst eller förflyttas till 
en ny anställningsort.

Artikel 1 1 8 – Totalt 739,000  1,213,000  672,350.59
1 1 9 Korrigeringskoefficienter
1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter 12,739,000  9,481,000  7,845,734.35 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 

gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa 
samt artikel 17.3 i bilaga VII till dessa.
Detta anslag täcker kostnaden för sådana 
korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till 
relevant personal. Det täcker även kostnaden för 
sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den 
del av inkomsterna som förs över till ett annat land än 
anställningslandet.

1 1 9 1 Preliminärt anslag p.m. p.m. 0.00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 65 och 65a i dessa 
samt bilaga XI till dessa. Budgetförordning av den 25 
juni 2002 för Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget (EGT L 248, 16.9.2002, s.1). Denna punkt 
täcker kostnaderna för alla lönejusteringar som rådet  
har godkänt under budgetåret. Den är endast 
preliminär och kan användas endast efter det att den 
har förts över till andra artiklar eller punkter i detta 
kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

Artikel 1 1 9 – Totalt 12,739,000  9,481,000  7,845,734.35
KAPITEL 1 1 TOTALT 67,186,000  62,469,000  51,988,030.07

1 3 TJÄNSTERESOR
1 3 0 Utgifter i samband med 

tjänsteresor, resekostnader och 
tillfälliga utgifter i samband 
därmed

1 3 0 0 Utgifter i samband med tjänsteresor, 
resekostnader och tillfälliga utgifter i 
samband därmed

800,000  789,000  662,496.29 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artiklarna 11–13 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för 
resekostnader, traktamenten och extra eller 
oförutsedda utgifter i samband med tjänsteresor, 
däribland möten på annan plats, för tjänstemän som 
omfattas av tjänsteföreskrifterna och nationella eller 
internationella experter eller tjänstemän som är knutna 
till myndigheten.

Artikel 1 3 0 – Totalt 800,000  789,000  662,496.29
KAPITEL 1 3 TOTALT 800,000  789,000  662,496.29

1 4 SOCIAL OCH MEDICINSK 
INFRASTRUKTUR

1 4 0 Restauranger och matsalar 427,000  450,000  354,433.22 Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för 
restauranger, kafeterior och matsalar, inklusive 
underhåll.
Det är även avsett att täcka löpande utgifter för utbyte 
av befintlig utrustning samt inköp av ny utrustning 
vilka inte är lämpliga att tas upp under driftskostnader, 
samt utgifter för konsultarvoden.

1 4 1 Läkarvård 220,000  190,000  180,000.00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 59 i dessa och artikel 8 
i bilaga II till dessa.
Detta anslag är avsett att, förutom läkararvoden, täcka 
kostnaden för hälsokontroller (särskilda 
undersökningar, analyser m.m.), förbrukningsvaror 
(förbandsmaterial, läkemedel osv.), särskild utrustning 
och inventarier samt de administrativa kostnaderna för 
invaliditetskommittén.

KAPITEL 1 4 TOTALT 647,000  640,000  534,433.22
1 5 UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH 

EXPERTER
1 5 2 Utbyte av anställda mellan 

Europeiska unionens institutioner 
och den offentliga och privata 
sektorn, gästande experter

2,414,000  2,300,000  2,141,066.47 Detta anslag täcker utgifter för besökande experter 
från offentliga institutioner och övriga inrättningar i och 
utanför Europeiska unionen.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

1 5 3 Utgifter för anordnande av platser 
i läkemedelsmyndigheten för 
praktikanter med högskoleexamen

585,000  547,000  495,328.49 Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstår i 
samband med praktisk administrativ utbildning av 
unga personer med högskoleexamen.
Utgifterna kan omfatta praktikanternas 
socialförsäkringsbidrag och socialförsäkringsavgifter, 
resekostnader vid början och slutet av kurserna, 
resekostnader i förbindelse med 
utbildningsprogrammet samt mottagnings- eller mat- 
och dokumentationskostnader.

KAPITEL 1 5 TOTALT 2,999,000  2,847,000  2,636,394.96
1 6 SOCIAL OMSORG
1 6 0 Särskild hjälp 2,000  2,000  0.00 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 

gemenskaperna, särskilt artikel 76 i dessa.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för gåvor, lån 
eller förskott till en tjänsteman, en före detta 
tjänsteman eller en tjänstemans efterlevande som 
befinner sig i särskilt svåra omständigheter.

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

20,000  20,000  - Detta anslag täcker social verksamhet för anställda 
såsom personalstödsprogram, bidrag till 
personalklubbar och annan verksamhet.

1 6 3 Olika typer av barndaghem 127,000  120,000  97,002.51 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för olika typer 
av barndaghem.

1 6 4 Extra hjälp till personer med 
funktionshinder

3,000  3,000  0.00 Denna artikel skall ses som ett led i en politik som 
gynnar personer med funktionshinder och omfattar 
följande kategorier:
- Relevant personal i aktiv tjänst.
- Makar/makor till relevant personal i aktiv tjänst, 
förutsatt att de inte har inkomst från en anställning 
eller får inkomst eller pension från en tidigare 
anställning.
- Barn för vilka barntillägg betalas ut i enlighet med 
villkoren i artiklarna 2.2, 2.3 och 2.5 i bilaga VII till 
tjänsteföreskrifterna.
- Barn över 26 år som inte längre får barntillägg men 
för vilka skatt är avdragsbar i enlighet med förordning 
(EEG, Euratom, EKSG) Nr 260/68 om villkoren för och 
förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna.
- Barn som mist båda sina föräldrar och får 
barnpension i enlighet med artikel 21 i bilaga VIII till 
tjänsteföreskrifterna.

KAPITEL 1 6 TOTALT 152,000  145,000  97,002.51
1 7 MOTTAGNINGS- OCH 

REPRESENTATIONSKOSTNADER
1 7 0 Mottagnings- och 

representationskostnader
1 7 0 0 Mottagnings- och 

representationskostnader
35,000  70,000  37,175.27 Detta anslag täcker utgifter för myndighetens 

skyldigheter avseende mottagningar och 
representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt 
hos bemyndigade anställda då de fullgör sina 
arbetsuppgifter och som en del av myndighetens 
verksamhet. Anslaget täcker även kostnader för möten 
utanför myndigheten där myndighetens personal 
deltar.

Artikel 1 7 0 – Totalt 35,000  70,000  37,175.27
KAPITEL 1 7 TOTALT 35,000  70,000  37,175.27

1 8 FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, 
OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH 
PENSIONSFÖRMÅNER

1 8 2 Aktiviteter för att främja 
kontakten mellan de anställda

1 8 2 0 Aktiviteter för att främja kontakten 
mellan de anställda

- - 14,646.96 Detta anslag är avsett att delvis täcka kostnaderna för 
rekreationscentret, kulturell verksamhet, bidrag till de 
anställdas klubbar, förvaltningen av, och extra 
utrustning till, sportcenter, och initiativ för att främja 
kontakten mellan anställda av olika nationalitet.

Artikel 1 8 2 – Totalt — — 14,646.96
1 8 3 Försäkring mot sjukdom, olycksfall 

och yrkessjukdom, 
arbetslöshetsförsäkring och 
bibehållande av 
pensionsrättigheter

1 8 3 0 Försäkring mot sjukdom 1,350,000  1,359,000  1,123,920.74 Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa. 
Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i 
Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23 i dessa. 
Detta anslag täcker myndighetens bidrag till 
sjukförsäkringar.

1 8 3 1 Försäkring mot olycksfall och 
yrkessjukdomar

282,000  279,000  233,168.99 Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa och artikel 
15 i bilaga VIII till dessa.
Detta anslag är avsett att täcka myndighetens bidrag 
till försäkringen mot olycksfall och yrkessjukdomar 
(0,67 % av grundlönen) och extra utgifter till följd av 
tillämpningen av tjänsteföreskrifterna.
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

1 8 3 2 Arbetslöshetsförsäkring för anställda 498,000  490,000  414,379.65 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska 
unionen, särskilt artiklarna 28a och 96 i dessa.
Detta anslag täcker kostnaden för 
arbetslöshetsförsäkring för relevant personal.

1 8 3 3 Införande eller bibehållande av 
pensionsrättigheter för anställda

p.m. 5,000  0.00 Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska 
gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa.
Detta anslag täcker myndighetens utbetalningar för att 
införa eller bibehålla pensionsrättigheter för relevant 
personal i deras ursprungsland.

Artikel 1 8 3 – Totalt 2,130,000  2,133,000  1,771,469.38
KAPITEL 1 8 TOTALT 2,130,000  2,133,000  1,786,116.34
Avdelning 1 – Totalt 73,949,000  69,093,000  57,741,648.66

2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH 
DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0 INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, 
HYRA AV BYGGNADER OCH 
TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0 0 Hyra 9,426,000  8,462,000  7,925,392.80 Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyror för 
utnyttjande av byggnader eller delar av byggnader, och 
hyra för lagerutrymmen, garage, externa lagerlokaler 
och parkeringsplatser.

2 0 1 Försäkring 340,000  260,000  245,971.69 Detta anslag täcker utgifter för försäkringspremier för 
byggnader och delar av byggnader där myndigheten 
bedriver verksamhet samt för inventarier och 
civilrättsligt ansvar.

2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och 
uppvärmning

512,000  491,000  358,000.00 Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, 
gas, elektricitet och uppvärmning.

2 0 3 Underhåll och rengöring 922,000  696,000  571,128.21 Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnaderna 
för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering 
m.m. Utgifter för vissa regelbundet återkommande 
rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, 
tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, 
reparationer och material.
Det skall också täcka inköp, hyra och underhåll av 
plantor.

2 0 4 Inredning av lokaler 60,000  167,000  2,085,041.90 Detta anslag är avsett att täcka inredning av lokaler, 
t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska 
installationer och andra arbeten som rör lås, elektriska 
installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. 
och som kräver fackfolk.

2 0 5 Byggnaders säkerhet och 
övervakning

178,000  521,000  411,656.29 Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för 
personers och byggnaders säkerhet, särskilt avtal om 
bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av 
säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, utbyte av 
brandvakters utrustning och kostnader för i lag 
föreskrivna kontroller, inklusive återkommande utgifter 
för exempelvis identitetsmärken, passerkort m.m.
Det skall också täcka tekniskt stöd.

2 0 8 Övriga utgifter som föregår 
uppförande eller inredning av en 
byggnad

42,000  2,450,000  902,864.93 Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för 
rådgivning som lämnas av ekonomiska och tekniska 
experter före förvärv och uppförande av byggnader.
Den skall även täcka kostnader för teknisk hjälp vid 
större inredningsarbeten.

2 0 9 Övriga utgifter för byggnader 5,465,000  5,050,000  3,556,435.35 Detta anslag täcker utgifter för förvaltning av 
byggnader för olika typer av hyresgäster, 
fastighetsförvaltning och lokala fastighetsskatter. Det 
täcker också utgifter för byggnader som inte särskilt 
har angivits i de andra artiklarna i detta kapitel.

KAPITEL 2 0 TOTALT 16,945,000  18,097,000  16,056,491.17
2 1 UTGIFTER FÖR INRE VERKSAMHET 

DATABEHANDLING
2 1 1 Underhåll av datanät och 

utrustning
2 1 1 0 Inköp av ny maskinvara för EMA:s inre 

verksamhetsfunktioner
84,000  843,000  556,142.47 Detta anslag täcker utgifter för anskaffning av datorer 

och liknande elektronisk kontorsutrustning och 
maskinvara, däribland initialutrustning med EMA:s 
standardprogramvara, som krävs för EMA:s inre 
verksamhetsfunktioner.

2 1 1 1 Inköp av ny programvara för EMA:s 
inre verksamhetsfunktioner

28,000  433,000  494,840.63 Detta anslag täcker utgifter för anskaffning av 
programpaket och programvara som krävs för EMA:s 
inre verksamhetsfunktioner.

2 1 1 2 Byte av maskin- och programvara för 
EMA:s inre verksamhetsfunktioner

p.m. 125,000  974,018.26 Detta anslag täcker utgifter för byte av befintlig 
maskinvara, programpaket och programvara som krävs 
för EMA:s inre verksamhetsfunktioner.

2 1 1 3 Hyra av maskin- och programvara för 
EMA:s inre verksamhetsfunktioner

p.m. p.m. 0.00 Detta anslag täcker utgifter för hyra eller leasing av 
maskin  och programvara som krävs för EMA:s inre 
verksamhet, i fall då inköp ställer sig oekonomiskt eller 
svårt på grund av budgetrestriktioner.

2 1 1 4 Underhåll och reparation av maskin- 
och programvara för EMA:s inre 
verksamhetsfunktioner

4,132,000  5,784,000  4,672,000.00 Detta anslag täcker utgifter för underhåll och 
reparation av maskin- och programvara som avses i 
punkterna 2110–2113. Det omfattar även utgifter för 
användarstöd för EMA:s inre verksamhet.

2 1 1 5 Analys, programmering och tekniskt 
stöd för EMA:s inre 
verksamhetsfunktioner

3,457,000  3,161,000  3,926,865.35 Detta anslag täcker utgifter för extern personal och 
externa tjänster för analys, programmering och 
tekniskt stöd som krävs för EMA:s inre verksamhet.

Artikel 2 1 1 – Totalt 7,701,000  10,346,000  10,623,866.71
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Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

2 1 2 Datornät och -utrustning för 
specifika projekt

2 1 2 0 Inköp av ny maskinvara för specifika 
projekt

- 245,000  0.00 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för 
datoriserad och annan elektronisk kontorsutrustning 
och maskinvara, däribland initialutrustning med 
EMEA:s standardprogramvara för specifika projekt.

2 1 2 1 Inköp av ny programvara för specifika 
projekt

- 36,000  712,478.94 Detta anslag är avsett att täcka anskaffning av 
programpaket och programvara för specifika projekt.

2 1 2 2 Byte av maskin- och programvara för 
specifika projekt

- 124,000  975,000.00 Denna punkt är avsedd att täcka kostnaderna för byte 
av befintlig maskinvara, programpaket och 
programvara för specifika projekt.

2 1 2 3 Hyra av maskin- och programvara för 
specifika projekt

- p.m. 0.00 Denna punkt är avsedd att täcka hyra eller leasing av 
maskin- och programvara för specifika projekt, i fall då 
inköp är för oekonomiskt eller svårt på grund av 
budgetrestriktioner.

2 1 2 4 Underhåll och reparation av maskin- 
och programvara för specifika projekt

- 4,648,000  4,338,798.09 Detta anslag täcker utgifter för underhåll och 
reparation av maskin- och programvara i punkterna 2 1 
2 0 till 2 1 2 3. Det inkluderar även användarstöd i 
samband med specifika projekt.

2 1 2 5 Analys, programmering och tekniskt 
stöd för specifika projekt

- 15,403,000  12,938,647.02 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern 
personal och externa tjänster, för analys, 
programmering och tekniskt stöd för specifika projekt.

Artikel 2 1 2 – Totalt 0 20,456,000  18,964,924.05
KAPITEL 2 1 TOTALT 7,701,000  30,802,000  29,588,790.76

2 2 LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE 
KOSTNADER

2 2 0 Teknisk utrustning och 
installationer

2 2 0 0 Inköp av teknisk utrustning och 
installationer

61,000  16,000  544,998.47 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för audiovisuell 
utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, 
bibliotek och tolkning.
Det skall även täcka installationer och utrustning för 
tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 1 Byte av teknisk utrustning och 
tekniska installationer

35,000  8,000  465,945.16 Denna punkt är avsedd att täcka byte av i synnerhet 
audiovisuell utrustning, utrustning för reproduktion, 
arkiv, bibliotek och tolkning, såsom bås, lurar och 
omkopplare för simultantolkning.
Den skall också täcka byte av installationer och 
utrustning för funktionshindrade.

2 2 0 2 Hyra av teknisk utrustning och 
installationer

1,000  1,000  0.00 Detta anslag är avsett att täcka eventuella utgifter för 
hyra av utrustning som det inte lönar sig att köpa eller 
som är för dyr att köpa på grund av begränsade medel 
i budgeten.
Det skall även täcka installationer och utrustning för 
tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 3 Leasing, underhåll och reparation av 
teknisk utrustning och tekniska 
installationer

936,000  949,000  644,634.36 Detta anslag ska täcka utgifter för underhåll och 
reparation av utrustningen i punkterna 2200 till 2201 
och även för exempelvis leasingavtal för 
fotokopieringsutrustning och annan teknisk utrustning 
samt kostnader för tekniskt stöd och utförande av 
avtalade tjänster. Det täcker också underhåll och 
reparation av installationer och utrustning för 
handikappade.

Artikel 2 2 0 – Totalt 1,033,000  974,000  1,655,577.99
2 2 1 Inventarier
2 2 1 0 Inköp av inventarier 12,000  27,000  548,180.41 Detta anslag är avsett att täcka inköp av 

kontorsmöbler och särskilda möbler, inbegripet 
ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 1 Utbyte av inventarier 60,000  34,000  40,902.55 Detta anslag är avsett att täcka utbyte av utnötta och 
omoderna inventarier.

2 2 1 2 Hyra av inventarier p.m. p.m. 0.00 Denna punkt är avsedd att täcka hyra av inventarier.
Artikel 2 2 1 – Totalt 72,000  61,000  589,082.96

2 2 3 Fordon
2 2 3 2 Hyra av fordon 1,000  3,000  226.97 Detta anslag är avsett att täcka hyra av fordon för en 

kortare eller längre period.
2 2 3 3 Underhåll, användning och reparation 

av fordon
p.m. p.m. 0.00 Denna punkt är avsedd att täcka kostnader för 

underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon 
(bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, diverse 
tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.).

Artikel 2 2 3 – Totalt 1,000  3,000  226.97
2 2 5 Utgifter för dokumentation och 

bibliotek
2 2 5 0 Biblioteksfond och inköp av böcker 65,000  65,000  63,001.57 Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, 

dokument och andra publikationer (undantaget 
tidskrifter) samt nya utgåvor av sådana volymer som 
myndighetens avdelningar behöver.

2 2 5 2 Prenumeration på tidningar och 
tidskrifter

428,000  383,000  290,724.69 Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för 
prenumerationer på tidningar, facktidskrifter, officiella 
tidskrifter, parlamentets dokument, 
utrikeshandelsstatistik, diverse bulletiner, 
direktanslutna databaser och andra fackpublikationer 
och bibliotekstjänster.

Artikel 2 2 5 – Totalt 493,000  448,000  353,726.26
KAPITEL 2 2 TOTALT 1,599,000  1,486,000  2,598,614.18

2 3 LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0 Papper och kontorsmateriel
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Kapitel
Artikel
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Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

2 3 0 0 Papper och kontorsmateriel 304,000  249,000  222,928.68 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp 
av papper, kuvert, kontorsmateriel samt materiel till 
reproduktionsavdelningarna samt tryckning utanför 
institutionen.

Artikel 2 3 0 – Totalt 304,000  249,000  222,928.68
2 3 2 Finansiella kostnader
2 3 2 0 Bankavgifter 40,000  63,500  75,000.00 Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter 

(kommissioner, agio och diverse utgifter).
2 3 2 9 Övriga finansiella kostnader p.m. p.m. 0.00

Artikel 2 3 2 – Totalt 40,000  63,500  75,000.00
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp 80,000  80,000  72,595.94 Detta anslag är avsett att täcka kostnader som uppstår 

före ett rättsligt förfarande och då advokater eller 
andra experter inkallas för att vara rådgivare åt 
myndigheten.
Det skall även täcka rättegångskostnader som 
domstolen, eller andra instanser, kan förplikta 
myndigheten att utge.

Artikel 2 3 3 – Totalt 80,000  80,000  72,595.94
2 3 4 Skadestånd
2 3 4 0 Skadestånd 20,000  20,000  3,000.00 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för skadestånd.

Artikel 2 3 4 – Totalt 20,000  20,000  3,000.00
2 3 5 Övriga löpande utgifter
2 3 5 0 Diverse försäkringar - 5,500  305,678.50 Detta anslag täcker olika typer av försäkringar 

(försäkringar för tjänsteresor, försäkringar för 
räkenskapsförare, yrkesansvarsförsäkring osv.).

2 3 5 3 Flyttning av avdelningar och 
tillhörande hantering

24,000  81,000  93,274.53 Detta anslag är avsett att täcka flyttningar och 
omgrupperingar av avdelningar och 
hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) 
vad gäller utrustning, möbler och kontorsmateriel.

2 3 5 4 Arkivering av dokument 364,000  142,000  117,101.15 Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för 
hantering och hämtning av dokument som är lagrade 
på annan plats samt lagringskostnader.

2 3 5 8 Verksamhetens kontinuitet 132,000  189,000  231,782.87 Detta anslag täcker samtliga utgifter som rör 
verksamhetens kontinuitet, som till exempel kostnader 
för ett kontrakt avseende en återställningscentral 
(recovery centre), planering av och rådgivning om 
verksamhetens kontinuitet, kontroll och uppdatering av 
verksamhetens kontinuitetsplan.

2 3 5 9 Övriga driftsutgifter 262,000  243,000  1,425.23 Detta anslag täcker övriga driftsutgifter, inklusive 
utkontraktering, som inte särskilt anges under andra 
punkter.

Artikel 2 3 5 – Totalt 782,000  660,500  749,262.28
2 3 9 Publikationer
2 3 9 0 Publikationer 10,000  10,000  5,000.00 Detta anslag täcker publikationsutgifter som inte täcks 

av avdelning 3, särskilt publiceringen av myndighetens 
finansieringsöversikt och korrigerade budgetar i 
Europeiska unionens officiella tidning  enligt artikel 26 i 
myndighetens budgetförordning.

Artikel 2 3 9 – Totalt 10,000  10,000  5,000.00
KAPITEL 2 3 TOTALT 1,236,000  1,083,000  1,127,786.90

2 4 PORTO OCH 
TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

2 4 0 Porto och leveranskostnader
2 4 0 0 Porto och leveranskostnader 291,000  229,000  176,158.66 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och 

andra leveranskostnader för normal postgång, för 
rapporter och publikationer, för postpaket och andra 
paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med 
myndighetens internpost.

Artikel 2 4 0 – Totalt 291,000  229,000  176,158.66
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Telefon, telefax och telex 609,000  428,000  548,349.73 Detta anslag täcker fasta hyresavgifter, kostnader för 

telefonsamtal och meddelanden, underhållsavgifter, 
avgifter för reparation och underhåll av utrustning, 
prenumerationsavgifter, kommunikationskostnader 
(telefon, telex, telegraf, television, ljud- och 
videokonferenser, inklusive dataöverföring), tekniskt 
stöd och utförande av avtalade tjänster i samband med 
telekommunikations-, växel- och receptionsutrustning. 
Det täcker också inköp av kataloger. 

2 4 1 1 Telekommunikationsutrustning 59,000  57,000  93,359.83 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att förse 
byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, 
hyra, installation och underhåll av kablar.
Det skall också täcka inköp av mobiltelefoner och 
hjälputrustning samt kostnader för tekniskt stöd.

Artikel 2 4 1 – Totalt 668,000  485,000  641,709.56
KAPITEL 2 4 TOTALT 959,000  714,000  817,868.22

2 5 UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH 
ANDRA MÖTEN

2 5 0 Möten och kallelser i allmänhet
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

2 5 0 0 Möten och kallelser i allmänhet 5,000  10,000  0.00 Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och 
oförutsedda utgifter för externa experter som inbjuds 
till möten som inte är direkt kopplade till 
genomförandet av myndighetens arbetsprogram.
Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana 
möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler 
inte kan användas.

2 5 0 1 Medlemskap i forum 133,000  143,000  91,696.12 Detta anslag täcker medlemsavgifter till forum för 
utbyte av erfarenheter.

Artikel 2 5 0 – Totalt 138,000  153,000  91,696.12
KAPITEL 2 5 TOTALT 138,000  153,000  91,696.12
Avdelning 2 – Totalt 28,578,000  52,335,000  50,281,247.35

3 DRIFTSKOSTNADER
3 0 DRIFTSKOSTNADER
3 0 0 Möten
3 0 0 0 Ersättningar till mötesdeltagare 8,250,000  8,575,000  7,552,564.92 Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och 

oförutsedda utgifter för medlemmar i styrelsen och i de 
vetenskapliga kommittéerna och deras arbetsgrupper, 
samt för experter som inbjuds till dessa kommittéer 
och arbetsgrupper.
Det skall även täcka kostnader för att ordna sådana 
möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler 
inte kan användas.

3 0 0 1 Tolkning 21,000  21,000  21,000.00 Detta anslag är avsett att täcka honorar och 
resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, 
inbegripet ersättning för tjänster utförda av 
kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade 
till genomförandet av EMEA:s arbetsprogram.

3 0 0 2 Förplägnad 100,000  204,000  83,137.32 Detta anslag är avsett att täcka förplägnadsutgifter i 
samband med möten.

3 0 0 3 Övriga utgifter 100,000  100,000  3,337.98 Detta anslag täcker övriga utgifter i samband med 
möten, inklusive kopieringstjänster, kontorsmaterial 
och posttjänster.

Artikel 3 0 0 – Totalt 8,471,000  8,900,000  7,660,040.22
3 0 1 Utvärdering av läkemedel
3 0 1 0 Utvärdering av läkemedel 74,925,000  72,075,000  66,486,740.00 Detta anslag täcker

- utgifter för rapportörer och medrapportörer för 
särskilda undersökningar och samråd som sker enligt 
avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller 
juridiska personer) i enlighet med artikel 62.3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
726/2004,
- köp av rådgivningstjänster om myndigheten inte har 
tillgång till lämplig personal som kan medverka i den 
vetenskapliga utvärderingen av ansökningar,
- undersökningar som redan har utförts eller 
prenumerationer från specialiserade 
forskningsinstitutioner,
- betalningar för testning eller provtagning som utförs 
av officiella laboratorier för läkemedelsövervakning 
enligt Europeiska farmakopéns europeiska avdelning 
för läkemedelskvalitet.

Artikel 3 0 1 – Totalt 74,925,000  72,075,000  66,486,740.00
3 0 2 Översättningskostnader
3 0 2 0 Översättningscentrum, Luxemburg 3,019,000  3,065,000  2,763,298.43 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för 

översättningar som skickas till översättningscentrumet 
i Luxemburg, för samtliga texter som är direkt 
kopplade till genomförandet av EMEA:s arbetsprogram.

3 0 2 1 Övriga översättningar 1,377,000  1,264,000  1,228,000.00 Detta anslag täcker kostnaden för medlemsstaternas 
kontroll av översättningar av produktinformation.

Artikel 3 0 2 – Totalt 4,396,000  4,329,000  3,991,298.43
3 0 3 Undersökningar och samråd
3 0 3 0 Undersökningar och samråd 180,000  80,000  62,812.13 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta 

avtal om yrkesmässiga tjänster och utvärderingsstudier 
i förbindelse med EMEA:s verksamhet.

Artikel 3 0 3 – Totalt 180,000  80,000  62,812.13
3 0 4 Publikationer
3 0 4 0 Information och publikationer 175,000  206,000  196,488.28 Detta anslag täcker kostnader för utarbetande, 

redigering och publicering, i vilken form som helst, av 
myndighetens verksamhetsberättelse och övriga 
publikationer, däribland utgifter för papper, 
maskinskrivning, kopiering eller tryck, reproduktion av 
diapositiv, fotografier, affischer, distribution och annan 
frilansverksamhet samt kostnader för olika 
upplysningskampanjer om EMEA och dess verksamhet 
samt publikationer avseende upphandlingsförfaranden.

Artikel 3 0 4 – Totalt 175,000  206,000  196,488.28
3 0 5 EU-program
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Avdelning
Kapitel
Artikel
Punkt

Rubrik Anslag 2011 Anslag 2010 Anslag 2009 Anmärkningar

UTGIFTER

3 0 5 0 EU-program 500,000  400,000  272,448.35 Detta anslag täcker utgifter för genomförandet av EU 
program, t.ex. det paneuropeiska kontrollforumet eller 
andra program som genomförs av EMA på begäran av 
kommissionen, eller av andra institutioner inom 
Europeiska unionen och som är godkända av 
myndighetens styrelse. Detta anslag täcker rese- och 
uppehållskostnader för medlemmar i styrelsen, den 
vetenskapliga kommittén och dess arbetsgrupper, samt 
för delegater från de central  och östeuropeiska 
länderna och för experter. Detta anslag täcker också 
utgifter för organisering av möten, arvoden och 
resekostnader för tolkar och konferensledare, utgifter 
för översättning när så är relevant, kostnader för att 
EMA:s personal deltar i sådana möten, utgifter för 
tillfälligt anställd och annan personal som medverkar i 
programmets genomförande, samt it-relaterade 
utgifter och andra omkostnader i samband med dessa 
aktiviteter.

Artikel 3 0 5 – Totalt 500,000  400,000  272,448.35
KAPITEL 3 0 TOTALT 88,647,000  85,990,000  78,669,827.41

3 1 UTGIFTER FÖR OPERATIV 
DATABEHANDLING

3 1 0 Utgifter för databehandling som 
rör läkemedels livscykler

3 1 0 0 Inköp av ny maskinvara som rör 
läkemedels livscykler

16,000  - - Detta anslag täcker utgifter för anskaffning av datorer 
och liknande elektronisk kontorsutrustning och 
maskinvara, däribland initialutrustning med EMA:s 
standardprogramvara, som rör läkemedels livscykler.

3 1 0 1 Inköp av ny programvara som rör 
läkemedels livscykler

22,000  - - Detta anslag täcker utgifter för anskaffning av 
programpaket och programvara som rör läkemedels 
livscykler.

3 1 0 2 Byte av maskin- och programvara som 
rör läkemedels livscykler

p.m. - - Detta anslag täcker utgifter för byte av befintlig 
maskinvara, programpaket och programvara som rör 
läkemedels livscykler.

3 1 0 3 Hyra av maskin- och programvara som 
rör läkemedels livscykler

p.m. - - Detta anslag täcker utgifter för hyra eller leasing av 
maskin- och programvara som rör läkemedels 
livscykler, i fall då inköp ställer sig oekonomiskt eller 
svårt på grund av budgetrestriktioner.

3 1 0 4 Underhåll och reparation av maskin- 
och programvara som rör läkemedels 
livscykler

2,437,000  - - Detta anslag täcker utgifter för underhåll och 
reparation av maskin- och programvara som avses i 
punkterna 3100–3103. Det omfattar även utgifter för 
användarstöd som rör läkemedels livscykler.

3 1 0 5 Analys, programmering och tekniskt 
stöd som rör läkemedels livscykler

3,317,000  - - Detta anslag täcker utgifter för extern personal och 
externa tjänster för analys, programmering och 
tekniskt stöd som rör läkemedels livscykler.

Artikel 3 1 0 – Totalt 5,792,000  0.00 0.00
3 1 1 Utgifter för databehandling för 

särskilda program
3 1 1 0 Inköp av ny maskinvara för särskilda 

program
p.m. - - Detta anslag täcker utgifter för anskaffning av datorer 

och liknande elektronisk kontorsutrustning och 
maskinvara, däribland initialutrustning med EMA:s 
standardprogramvara som krävs för särskilda program

3 1 1 1 Inköp av ny programvara för särskilda 
program

p.m. - - Detta anslag täcker utgifter för anskaffning av 
programpaket och programvara som krävs för särskilda 
program.

3 1 1 2 Byte av maskin- och programvara för 
särskilda program

p.m. - - Detta anslag täcker utgifter för byte av befintlig 
maskinvara, programpaket och programvara som krävs 
för särskilda program.

3 1 1 3 Hyra av maskin- och programvara för 
särskilda program

p.m. - - Detta anslag täcker utgifter för hyra eller leasing av 
maskin- och programvara som krävs för särskilda 
program, i fall då inköp ställer sig oekonomiskt eller 
svårt på grund av budgetrestriktioner.

3 1 1 4 Underhåll och reparation av maskin- 
och programvara för särskilda 
program

5,260,000  - - Detta anslag täcker utgifter för underhåll och 
reparation av maskin- och programvara som avses i 
punkterna 3110–3113. Det omfattar även utgifter för 
användarstöd för särskilda program.

3 1 1 5 Analys, programmering och tekniskt 
stöd för särskilda program

6,637,000  - - Detta anslag täcker utgifter för extern personal och 
externa tjänster för analys, programmering och 
tekniskt stöd som krävs för särskilda program.

Artikel 3 1 1 – Totalt 11,897,000  0.00 0.00
KAPITEL 3 1 TOTALT 17,689,000  0.00 0.00
Avdelning 3 – Totalt 106,336,000  85,990,000  78,669,827.41

9 ÖVRIGA UTGIFTER
9 0 PRELIMINÄRA ANSLAG
9 0 0 Övriga utgifter p.m. 969,000  0.00

KAPITEL 9 0 TOTALT p.m. 969,000  0.00
Avdelning 9 – Totalt p.m. 969,000  0.00

TOTALSUMMA 208,863,000  208,387,000  186,692,723.42
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Tjänsteförteckning

2009 2010 2011

AD 16 1 1 1

AD 15 3 4 4

AD 14 4 5 5

AD 13 6 6 7

AD 12 36 37 37

AD 11 34 36 36

AD 10 34 32 32

AD 9 35 35 38

AD 8 40 43 43

AD 7 38 38 42

AD 6 34 39 32

AD 5 17 34 33

Totalt AD 282  310  310  

AST 11 - 2 2

AST 10 6 4 4

AST 9 5 8 8

AST 8 12 13 13

AST 7 15 18 19

AST 6 38 35 35

AST 5 39 35 35

AST 4 46 46 49

AST 3 30 36 36

AST 2 25 40 40

AST 1 32 20 16

Totalt AST 248  257  257  

Totalsumma 530  567  567  

Per den Planerade 
Heltidsekvivalenter

HTE

Planerade 
Heltidsekvivalenter

HTE
31.12.2009 2010  Budgetförslag 2011

Kategori
IV 40 51 68
III 11 15 15
II 39 57 64
I 2 2 3

Totalt 92 125 150

Per den Planerade 
Heltidsekvivalenter

HTE

Planerade 
Heltidsekvivalenter

HTE
31.12.2009 2010  Budgetförslag 2011

Totalt 20 19 20

Kategori och lönegrad
Tillfälliga tjänster

KONTRAKTS-ANSTÄLLDA

UTSTATION-ERADE 
NATIONELLA EXPERTER 
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