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I. Forord ved direktøren
Kære læser
For fem år siden offentliggjorde centret sin årsberetning ud fra en nyskabende strategi, hvor læservenlighed og kundefokus stod
i centrum. Siden da har vores årsberetninger ikke alene givet et overblik over Oversættelsescentrets kerneforretning og andre
aktiviteter, men har også sat fokus på den måde, hvorpå centret har forholdt sig til hver enkelt kundes behov. Ved at præsentere
"kundeprofilen" viste vi samtidig, hvor mange forskellige aktiviteter vi spænder over, og hvor stor en indsats der er nødvendig for
at imødekomme vores kunders forskellige behov.
Det er min faste overbevisning, at der fortsat er behov for at berette om kundespecifikke behov. Kunderne er vores eksistensgrundlag,
og centret er til for at betjene dem.
De retlige rammer i Europa kræver imidlertid langt mere end det. Oversættelsescentret skal i sin egenskab af EU-organ rapportere
om resultaterne af dets aktiviteter med afsæt i de målsætninger, der er fastsat i dets årlige arbejdsprogram, og under hensyntagen
til de menneskelige og finansielle ressourcer, der er afsat hertil i beretningsperioden. Vi skal opstille de risici, der er forbundet
med disse aktiviteter, rapportere i detaljer om de forskellige byggesten inden for kvalitetssikring, dække alle ledelsesaspekter,
herunder gennemførelsen af interne kontrolstandarder, og rapportere om effektiviteten af vores interne kontrolsystem. Endelig skal
jeg som centrets anvisningsberettigede fremlægge en erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af centrets finansielle
transaktioner.
Disse oplysninger analyseres af Oversættelsescentrets bestyrelse, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.
Men er denne detaljeringsgrad relevant for den brede offentlighed? Er en læser på et universitet i en medlemsstat eller en
medarbejder i et agentur virkelig interesseret i for eksempel, hvor effektivt centrets interne kontrolsystem er?
I de seneste år har vi konstant søgt at opretholde en hårfin balance mellem at levere højt specialiserede oplysninger gennem
forsikringer over for budgetmyndigheden og at gøre disse oplysninger forståelige for den brede offentlighed. Vores beretninger
blev tykkere og tykkere i kraft af, at vi forsøgte at stille begge målgrupper tilfreds.
Derfor har vi for 2011 truffet den beslutning, at vi offentliggør to særskilte dokumenter: en årsberetning og en kunderapport.
"Årsberetning for 2011" dækker alle juridiske rapporteringsaspekter og henvender sig til centrets bestyrelse og budgetmyndigheden.
"Kunderapport for 2011", som De sidder med, gør rede for de vigtigste resultater, vi har opnået i 2011 set med tjenesteudbyderens
øjne. Den beskriver også overordnet vores aktiviteter omkring gennemførelsen af vores anden mission, nemlig det interinstitutionelle
samarbejde. Desuden udbreder vi gennem denne "kunderapport" også indirekte kendskabet til familien af EU-agenturer og
-organer, som Oversættelsescentret er en del af. Et fint ekstra aspekt at have med.
Jeg håber, at den læservenlige stil i centrets "Kunderapport for 2011" vil give Dem lyst til at læse den i ét stræk fra ende til anden.
God læselyst!

Gailė Dagilienė
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II. KUNDER – OVERSÆTTELSESCENTRETS EKSISTENSGRUNDLAG
Nye kundeaftaler
Oversættelsescentret indgik aftaler med fire nye kunder
i 2011, hvorved centrets kundegrundlag ved årets
slutning var udvidet til 56. De nye kunder var: de tre
nye finansielle tilsynsmyndigheder (Den Europæiske
Banktilsynsmyndighed – EBA, Den Europæiske
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed – ESMA,
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og
Arbejdsmarkedspensionsordninger – EIOPA), der indledte
deres virksomhed den 1. januar 2011, og som har hjemsted
i henholdsvis London, Paris og Frankfurt am Main, og
Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder
inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), som centret
indgik aftale med i marts, og som flyttede ind i sine faste
lokaler i Riga i oktober.
Grundlaget for et gnidningsfrit samarbejde med disse nye
kunder blev skabt ved at oprette en konto på kundeportalen,
hvorpå der kan afgives oversættelsesbestillinger, og ved at
udpege en koordinator for hver enkelt kunde, give kunderne
de relevante kontaktoplysninger og en beskrivelse af
opgaverne i centrets sektioner, og endelig ved at indsamle
basisreferencemateriale i centrets centrale database
over referencemateriale (One-Stop-Shop). De første
oversættelsesbestillinger forløb helt uden problemer, og
centret ser frem til at intensivere samarbejdet i 2012.

Potentielle kunder
Centret fortsatte i 2011 sin søgen efter nye forretningsmuligheder
med henblik på at udvide sit kundegrundlag som fastlagt i
den eksisterende strategi 2008-2012 og i den nye strategi
2012-2014: "Embracing the challenges", der blev vedtaget af
centrets bestyrelse på mødet i oktober 2011.
Centret indledte forhandlinger om en aftale med Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som deler
oversættelsestjeneste med Regionsudvalget. Tilsvarende
fremsendte det et udkast til aftale til Det Europæiske Agentur
for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden
for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, som
officielt blev oprettet den 25. oktober 2011, og som vil have
hjemsted i Tallinn. Begge aftaler forventes undertegnet i
begyndelsen af 2012.
Som reaktion på udfordringen fra faldet i antallet af
oversættelser af EF-varemærker, der var sket hurtigere
end forventet, udarbejdede centret i 2011 i samarbejde
med Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse
dokumentet "Options for a sustainable future of the Centre".
Dette dokument, der blev fremsendt til bestyrelsen i oktober
2011, indeholder forslag til tre modeller, der skal bane vej
for, at centret kan modvirke nedgangen i arbejdsmængden,
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hvoraf den mest fremadskuende model er et strategisk
partnerskab med Kommissionen. Der er allerede afholdt
indledende møder i den anledning.

Rapport om møder, seminarer og
projekter med kunder1
Med det formål at fremme informationsudvekslingen
og
samarbejdet
med
interessenterne
fortsatte
Oversættelsescentret med at aflægge besøg hos sine kunder
og modtage besøg af dem. I alt mødtes centret i 2011 med 20
af dets 56 kunder.
Der var bl.a. tale om sonderende møder med nye kunder
og møder med almindelig informationsudveksling om
arbejdsgange, de daglige oversættelsesaktiviteter og
projektspecifikke spørgsmål samt kurser og opfølgning i
forbindelse med kundeportalen.
I løbet af 2011 mødtes centret med følgende kunder og/eller
gennemførte følgende projekter2:

ETF
I 2011 var mængden af det arbejde, som Det Europæiske
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) afgav bestilling på,
relativt stabil sammenlignet med 2010. ETF bestilte
udelukkende oversættelser fra engelsk i 2011. Målsprogene
var tysk, fransk, italiensk, spansk samt sprogene i de
lande, der deltager i EU's naboskabssamarbejdspolitik,
bl.a. russisk og arabisk. De pågældende dokumenttyper
omfattede de landespecifikke rapporter, årsberetningen,
programbeskrivelser, mødereferater og korrespondance.
Der fandt i begyndelsen af året en intensiv udveksling sted
med ETF, som ledede koordineringen af bidragene fra
de agenturer, der hører til gruppen "uddannelse, erhverv
og innovation for vækst (som centret var medlem af), til
udstillingen "EU Agencies – The way ahead’, som EuropaParlamentet tilrettelagde i begyndelsen af 20113.
→ ETF’s oversættelsesmængde: 2 905 sider (3 135 i 2010)

1 For en detaljeret oversigt over den generelle udvikling i mængder, se kapitel III. I bilagene findes en detaljeret opdeling efter mængde pr. kunde.
2 Kunderne er angivet i den rækkefølge, de forekommer i centrets budget.
3 Se "Arrangementer på tværs af agenturerne" på side 16.
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EMCDDA
De vigtigste dokumenter, der i årets løb blev oversat
og revideret for Det Europæiske Overvågningscenter
for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), var
årsberetningen for 2010 og strategidokumenter om
narkotika og narkotikamisbrug, undersøgelser om
narkotikasituationen i de enkelte lande, og en analyse af
brugen af narkotika og grupper af stofbrugere blandt unge i
en række europæiske lande.
Centret havde stor glæde af samarbejdet med EMCDDA
om udstillingen "EU Agencies – The way ahead" i EuropaParlamentet i februar 2011, som overvågningscentret var
drivkraften bag og hovedkoordinatoren for4.
→ EMCDDA’s oversættelsesmængde: 6 130 sider (6 681 i 2010)

EMA
Som i tidligere år udgjorde størstedelen af de oversættelser,
som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) bestilte
i 2011, sammendragene af den europæiske offentlige
vurderingsrapport (EPAR).
Centret deltog i årets løb aktivt i opdateringen og den
sproglige revision af forskellige dokumentskabeloner på
alle EU-sprog: Skabelonerne til EPAR-sammendraget
og QRD5 for humanmedicinske lægemidler – de
nøglereferencedokumenter, der anvendes til produkter,
der markedsføres i Europa under den centrale procedure
– blev bragt i overensstemmelse med de seneste
lovgivningskrav. En helt ny EPAR-skabelon for generiske
lægemidler blev udarbejdet, mens skabelonerne for
andre beslægtede dokumenter (Spørgsmål og svar)
blev opdateret og harmoniseret. Centrets bidrag til
denne revisionsproces og dets tætte samarbejde med
de nationale lovgivningsmyndigheder i hele Europa blev
påskønnet af EMA, idet det førte til mere konsistente og
sprogligt gennemarbejdede dokumentskabeloner, der
blev offentliggjort på EMA's websted. I kølvandet af dette
standardiseringsarbejde omstrukturerede og optimerede
centret oversættelseshukommelserne, så de kom til at
afspejle dokumenternes seneste status og dermed kunne
støtte oversætterne mere effektivt i deres arbejde.
Centret fortsatte med at oversætte produktinformation
for nye lægemidler, der udvikles af små og mellemstore
virksomheder (SMV’er). 12 af disse omfattende dokumenter
(otte om humanmedicinske lægemidler og fire om
veterinærmedicinske lægemidler) blev behandlet af centret
– tre gange så mange som året før. I betragtning af omfanget
og det stigende antal af disse oversættelsesprojekter og

Se "Arrangementer på tværs af agenturerne" på side 16.
QRD – Kvalitetskontrol af dokumenter
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Se side 18.
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de udfordringer, disse stiller i forhold til både den interne
og eksterne ressourcestyring, tilstræbte centret i 2011
at optimere tidsplanen for disse oversættelser. Emnet
blev sat på dagsordenen for plenarmødet i juni i QRDarbejdsgruppen, hvor centret fremlagde sit forslag til,
hvordan man kan vinde ekstra tid til at oversætte disse
produktinformationsdokumenter, således at der kan findes
en holdbar løsning med alle de parter, der er inddraget i
forberedelsen af oversættelserne og i revisionsarbejdet.
Der blev efterfølgende på en særlig telekonference opnået
enighed om en kompromisløsning med EMA, som herefter
informerede de nationale myndigheder herom på QRDplenarmødet i september. Efter en prøveperiode, der
udløber i januar 2012, vil emnet blive taget op igen i første
kvartal af 2012.
I anledning af opfølgningsmødet i november med
pilotbrugerne af kundeportalen6 diskuterede EMA sine
behov for meget hastende oversættelser med centret,
samt spørgsmålet om centrets ressourcer i tilfælde af
flere hasteoversættelser, der skal behandles samtidigt, og
oversættelsen til alle EU-sprog af webstedet "Clinical Trial
Register", et projekt, der blev søsat i slutningen af 2011.
→ EMA’s oversættelsesmængde: 30 927 sider (33 304 i 2010)

En oversætter på arbejde

EU-OSHA
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
halverede sin oversættelsesmængde i 2011. De vigtigste
typer oversatte dokumenter omfattede webstedsmateriale/
dokumenter om arbejdsmiljøkampagnen til Den Europæiske
Uge, faktablade, det årlige arbejdsprogram, årsberetningen,
budgettet, mødereferater og brochurer.
Samarbejdet med agenturet var fremdeles effektivt og
positivt. Der fandt to møder sted i 2011 med repræsentanter
for EU-OSHA.
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På det første møde brainstormede EU-OSHA med
centret om fremtidige mulige samarbejdsmuligheder,
f.eks. redigering af webstedstekst, direkte oversættelse
på agenturets websted og lokalisering af indholdet
for specifikke sprogversioner af OSHwiki, der er en
begrænset Wikipedia om arbejdsmiljøemner, som EUOSHA har undertegnet en partnerskabsaftale om med
den amerikanske arbejdsmiljømyndighed. EU-OSHA
informerede centret om, at agenturet lagde stor vægt på
tekststandardisering og derfor var i færd med at arbejde på
en intern vejledning. Det blev ligeledes nævnt, at agenturet
havde nedsat en oversættelsesprojektgruppe bestående af
medarbejdere fra hver enkelt enhed, der skal undersøge,
hvordan oversættelser blev planlagt, tænke i nye baner,
diskutere spørgsmål i relation til redigering, som fik stadig
større betydning for agenturet, og generelt reflektere over,
hvordan der kan gennemføres en forretningsmæssig tilgang
til publikationsprojekter.
På det andet møde kom EU-OSHA mere detaljeret ind
på standardiseringsprojekterne, dvs. udarbejdelsen
af skabeloner for de mest almindeligt forekommende
dokumentformater, f.eks. pressemeddelelser, e-facts osv.,
som agenturet arbejder på, og gjorde over for centrets
medarbejdere nærmere rede for visse forhold omkring
arbejdsgange.
→ EU-OSHA’s oversættelsesmængde: 6 224 sider (12 734 i 2010)

OHIM
2011 var kendetegnet ved et markant fald i antallet
af EF-varemærker7, hvilket skyldtes det teknologiske
udviklingsarbejde, som Kontoret for Harmonisering i
det Indre Marked (Varemærker og Design) (OHIM) har
iværksat internt. Der blev imidlertid oversat betydeligt flere
dokumenter end i 2010.
Redigeringen af indsigelses- og annulleringsafgørelser
fra OHIM fortsatte med at udgøre en betydelig del af den
engelske gruppes arbejdsbyrde i 2011, med omkring 75
dokumenter hver uge. Indsigelsesafgørelser er baseret
på standarddokumentskabeloner og den makro, der blev
udformet internt for at fremhæve de ikke-standardpassager,
der skal redigeres, blev forbedret og gjorde det i sidste instans
muligt at effektivisere de interne redaktørers arbejde ved at
undgå dobbeltarbejde, hvilket i høj grad blev påskønnet.
Samarbejdet med OHIM var tættere end nogensinde, og
alle centrets sproglige forespørgsler blev behandlet hurtigt
og effektivt. OHIM’s centrale kontaktperson i forbindelse
med bestillinger af oversættelser af dokumenter gav meget
detaljeret feedback om centrets kundeportal.

Centret havde i midten af 2010 frigivet det nye
workflowværktøj, Tr@Mark, der nedbragte den samlede
behandlingstid og gav større fleksibilitet i forhold til det antal
batcher af varemærker, der kunne håndteres hver uge. Som
et resultat af denne udvikling var centret i stand til at skifte til
tre batcher om ugen i januar 2011, dernæst til daglige batcher
fra maj 2011. Derved har det været muligt at nedbringe
behandlingstiderne for individuelle batcher væsentligt,
hvilket bidrog til at forbedre OHIM's samlede behandlingstid
for ansøgninger om registrering af varemærker.
I 2009 og 2010 havde centret inden for rammerne af
EuroAce-projektet8 leveret oversættelsen af omfattende
lister over varer og tjenester fra engelsk til alle EU-sprog.
I en fælles indsats for at forbedre kvaliteten af de tjenester,
som centret tilbyder, fremsendte OHIM i 2011 feedback på
oversættelserne af EuroAce-databasen. Feedbacken blev
analyseret nøje og fulgt op af oversætterne. Generelt viste
de dobbeltoversættelser, som OHIM havde fundet, sig at
skyldes stavevarianter af og synonymer for den oprindelige
term. Ikke desto mindre var øvelsen interessant og givtig og
bekræftede den gode kvalitet af centrets tjenester.
Med det formål at bane vej for Kroatiens fremtidige tiltræden
bad OHIM ligeledes centret om at oversætte dets EuroAcedatabase på ca. 90 000 termer til kroatisk. Oversættelsen
startede i juli 2011 og skulle være afsluttet i første halvdel
af 2012.
Der blev afholdt flere koordineringsmøder mellem de to
agenturer. To i Luxembourg lige inden bestyrelsesmøderne
i marts og oktober, og to i Alicante (ét i august med fokus på
tekniske spørgsmål og krav, og ét i oktober med fokus på de
finansielle aspekter). OHIM's præsident og centrets direktør
mødtes ligeledes ved flere lejligheder for at diskutere det
fremtidige samarbejde mellem de to organer.
Disse møder og diskussioner førte til oprettelsen af et nyt
projekt, der havde til formål at automatisere og løbende
opdatere EuroClass-terminologidatabaserne9. Dette projekt
blev diskuteret første gang i august, dernæst defineret i
september og oktober, og selve udviklingsfasen startede
i oktober. Projektet vil skabe en business-to-businessinfrastruktur baseret på internettjenester og vil blive
operationelt i begyndelsen af 2012.
→ OHIM’s oversættelsesmængde: 36 955 sider (29 458 i 2010) for
dokumenter og 433 885 for varemærker og design (565 312 i 2010)

Europol
I 2011 faldt antallet af oversatte dokumenter for Den
Europæiske Politienhed (Europol). Den type dokumenter, der
blev oversat, strakte sig fra administrative dokumenter (f.eks.

For yderligere oplysninger om varemærker, se side 19.
EuroAce-projektet består i validering af fortegnelser over varer og tjenesteydelser, som OHIM stiller til rådighed for erhvervslivet i forbindelse med ansøgninger om registrering
af varemærker.
9
EuroClass er et værktøj, der hjælper ansøgerne med at klassificere varer og tjenesteydelser, og som gør det muligt for dem at sammenligne klassifikationsdatabaser for 23
nationale varemærkekontorer.
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dagsordener og udkast til referat af bestyrelsens møder,
beslutninger fra klageudvalget for Den Fælles Kontrolinstans
samt breve), rapporter (almindelig beretning, rapport om
forfalskede lægemidler, databeskyttelsesrapporter osv.) til
webstedindhold og budgetdokumenter.
I december aflagde centret besøg hos Europol for at høre,
hvordan Europol havde håndteret flytningen fra én bygning
til en anden med en minimal afbrydelse af it-servicen, og
for at drøfte den fortsatte drift, it-arbejdspladsudstyr og
-tjenester. Dette var en god anledning for centret til at
forberede flytningen af dets eget datacenter.
→ Europols oversættelsesmængde: 7 068 sider (9 990 i 2010)

FRA
Antallet af oversatte sider for Agenturet for Grundlæggende
Rettigheder (FRA) faldt i 2011. Der blev bl.a. oversat
temarapporter, årsberetningen og det årlige arbejdsprogram,
budgettet, nyhedsbreve, pressemeddelelser, mødereferater,
breve, vejledninger, websider og taler. Agenturet reagerede
hurtigt og rettidigt på alle henvendelser vedrørende
kildetekster og leverede løbende feedback på oversættelser.
Oversættelsescentret udarbejdede et glossar med 155
nøgletermer på 23 sprog.
En større publikation på over 170 sider på alle EUsprog var Håndbog om europæisk lovgivning om ikkeforskelsbehandling, som agenturet udarbejdede i samarbejde
med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den
første batch af sprogversioner er blevet returneret til FRA
i slutningen af 2010, mens det andet batch blev leveret i
april 2011. Centret modtog i 2011 detaljerede bemærkninger
fra agenturet om disse oversættelser, som afslørede
emnets kompleksitet og forskelligheder med hensyn til den
terminologi og de referencedokumenter, der anvendes af
EU's oversættelsestjenester og Europarådet. For at tage fat
om disse forhold og for bedre at forstå agenturets krav og
forventninger kontaktede centret FRA med et forslag om at
intensivere informationsudvekslingen gennem et seminar
for Oversættelsescentrets oversættere og supportenheder
i begyndelsen af 2012.
→ FRA’s oversættelsesmængde: 10 005 sider (15 290 i 2010)

EIB
I maj tog centret imod en delegation fra EIB som led i en
generel benchmarkingøvelse, som mange EU-institutioner
og -organer deltager i. Formålet med besøget var at se,
hvordan centrets arbejdsgang er, og at få større viden om
centrets ordning for kvalitetsstyring, freelancenetværket
og den forudgående og efterfølgende behandling af
dokumenter.

Centret fulgte op med et besøg i EIB, hvor det gav en mere
omfattende gennemgang af dets arbejdsmetoder.
EIB bestilte flere oversættelser, bl.a. årsberetninger fra
revisionsudvalget for bankens styrelsesråd, der var blevet
oversat til græsk, spansk og portugisisk.
→EIB’s oversættelsesmængde: 176 sider (13 i 2010)

EFSA
I modsætning til tidligere år, hvor langt størstedelen af
oversættelser for denne kunde havde været sammendrag
af videnskabelige udtalelser, var et stort antal af de
oversættelser, som Den Europæiske Fødevareautoritet
(EFSA) havde rekvireret i 2011, af mere administrativ
karakter (mødereferater, udbudsspecifikationer, breve osv.)
og juridisk karakter (svarskrifter i forbindelse med forskellige
retssager osv.). Pressemeddelelser om forskellige forhold,
f.eks. udbruddet af E.coli i Tyskland, udgjorde en anden
væsentlig del af de oversættelser, som EFSA bestilte i 2011.
Agenturet gjorde ligeledes en stor indsats for (gennem
oversættelser) at udveksle interessante publikationer og
artikler fra dets overvågning af EU's pressemedier og
resultater af forskellige undersøgelser, der er foretaget
på verdensplan. Derfor var kildeteksterne også på visse
østeuropæiske sprog og mere eksotiske sprog som f.eks.
japansk. Ikke desto mindre var fransk, tysk og italiensk
fortsat de dominerende målsprog for dokumenter af denne
type.
EFSA fortsatte med at sende værdifuld feedback via
kundetilfredshedsformularerne, baseret på korrekturlæsning
af centrets oversættelser. Dette og hyppige udvekslinger af
terminologi mellem centret og EFSA har gjort det muligt
for centret at tilpasse både stil og terminologi til EFSA’s
specifikke behov.
Centret samarbejdede ligeledes med EFSA og det
interinstitutionelle koordineringsudvalg for oversættelse
(CCT) om adgang til metasøgeværktøjet "QUEST". EFSA
var på et besøg i centret blevet opmærksom på dette værktøj,
der gør det muligt at søge i en række sprogressourcer på én
gang.
→ EFSA’s oversættelsesmængde: 3 456 sider (5 541 i 2010)

EASA
Oversættelse af luftfartstekster udgør en reel udfordring,
da terminologien er meget specifik. I 2011 var den største
begivenhed et seminar, der blev holdt i Luxembourg i februar,
og som havde deltagelse af Oversættelsescentret, EASA og
19 repræsentanter fra 14 nationale luftfartsmyndigheder.
Hovedsigtet med dette seminar var at danne grobund for en
fælles forståelse af EASA's og centrets opgaver, strukturer
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og arbejdsprocesser, samt af de udfordringer, de begge
står over for. Et andet vigtigt formål var at diskutere måder
at styrke og systematisere samarbejdet med de nationale
luftfartsmyndigheder på for at sikre den fælles målsætning
om højkvalitetsoversættelser af regelfastsættende materiale
for EASA. Fokus var på udveksling af referencemateriale
og vejledning om, hvordan man skal forholde sig til nogle
af de mange særegenheder i henholdsvis EU- og national
terminologi.

Der var ligeledes en bestilling på en opdatering af ECDC’s
organisationsplan, som blev gennemført ved hjælp af
omfattende udveksling af feedback og drøftelser af
terminologi.
Centret oversatte ligeledes store dele af ECDC’s websted
til alle EU-sprog samt til islandsk og norsk. Centret havde
tidligere været inddraget i oversættelsen af dele af dette
websted. I nogle tilfælde var de engelske kildetekster dog
blevet udbygget i årenes løb. En del af projektet gik således
på at levere en detaljeret analyse af den flersprogede status
for webstedet til ECDC. Endelig blev oversættelsen af
webstedet, der bestod af over 200 individuelle filer, håndteret
som ét enkelt projekt. Dette gjorde det muligt at bevare
afsnittenes strukturelle integritet, og gjorde det nemmere at
indpasse dem på ECDC’s websted.
For at fremme centrets forståelse af agenturets opgaver
og flersprogede kommunikationsbehov tilsluttede ECDC
sig centrets forslag om at tilrettelægge et seminar for
oversættere i 2012.

Seminar med EASA og de nationale luftfartsmyndigheder

Da de tekster, som centret oversætter for EASA, bruges som
referencemateriale for Kommissionens oversættelser af
endelige retsakter, blev seminaret fulgt op af et trepartsmøde
mellem EASA, Oversættelsescentret og EuropaKommissionen (GD MOVE og DGT). Parterne opnåede
enighed om en optimeret arbejdsgang, navnlig med hensyn
til revision af oversættelser vedrørende den planlagte nye
lovgivning om udvidelsen af EASA’s aktivitetsområder. Som
et indledende skridt mod en harmonisering af terminologien
fremsendte centret en liste over termer, der herskede tvivl
om med hensyn til brugen, til både EASA og Kommissionen
med henblik på vejledning om den foretrukne brug af dem.
Centret var i årets løb involveret i oversættelsen af udtalelser,
der falder ind under agenturets udvidede ansvarsområde.
For nogle af disse fremsendte EASA sproglig feedback fra
GD MOVE’s nationale eksperter og DGT’s oversættere.
→ EASA’s oversættelsesmængde: 15 399 sider (13 797 i 2010)

ECDC
I 2011 var oversættelsesmængden for Det Europæiske
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
(ECDC) stort set stabil. Oversættelsesbestillingerne
vedrørte primært dokumenter, der beskriver symptomerne
på forskellige sygdomme, så den brede befolkning kan
genkende dem, og hvilke forholdsregler, der bør tages.
Derudover havde ECDC kraftig fokus på antibiotika og
ansvarlig brug heraf samt receptudskrivning. Der er blevet
oversat en række faktablade og foldere om dette emne til
alle EU-sprog.
En anden del af centrets oversættelsesarbejde for ECDC i
2011 vedrørte generelle publikationer, som f.eks. direktørens
årsberetning for 2010 og resuméerne af nøglepublikationer.

→ ECDC’s oversættelsesmængde: 6 427 sider (6 397 i 2010)

EACEA
Der skete i 2011 et fald i antallet af bestillinger på oversættelser
fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle
Medier og Kultur (EACEA). Originalerne var primært på
engelsk, og projektforslag kom på visse andre EU-sprog som
f.eks. polsk og nederlandsk. Dokumenter vedrørende livslang
læring, herunder uddannelsesudvekslingsprogrammer som
Erasmus, Leonardo, Comenius osv., blev oftest bestilt
på Kommissionens tre arbejdssprog - engelsk, tysk og
fransk. Indkaldelser af forslag til de forskellige programmer,
agenturet forvalter, og som offentliggøres i Den Europæiske
Unions Tidende, blev oversat og opdateret på alle EUsprog.
På kurset om kundeportalen, der blev afholdt i januar
2011 i Bruxelles, drøftede centret agenturets behov for at
eksportere data fra kundeportalen til dets lokale systemer.
Agenturet rejste ligeledes specifikke oversættelsesrelaterede
spørgsmål, f.eks. om kvalitetssikring, levering af
oversættelsesfeedback, programmering af arbejdsbyrde og
sideoptælling.
→ EACEA’s oversættelsesmængde: 7 103 sider (8 928 i 2010)

ECHA
I 2011 var oversættelsesmængden for Det Europæiske
Kemikalieagentur (ECHA) lavere end i 2010. Den type
dokumenter, der blev oversat og revideret for ECHA, var
lange vejledende dokumenter, korte men ofte komplekse
pressemeddelelser eller nyhedsopdateringer, primært
vedrørende funktioner i forbindelse med REACH (registrering,
vurdering og godkendelse af og begrænsninger for kemikalier)
og CLP (klassificering, mærkning og emballering), samt
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tekniske og operationelle karakteristika, beslutninger fra
klageudvalget, handlingsplaner for stofvurdering, ECHA's
interne procedurer (f.eks. procedurer for begrænsninger),
samt det flerårige arbejdsprogram for 2012-2014.
Centret satte pris på den hurtighed og punktlighed, hvormed
forespørgsler vedrørende kildedokumenter blev besvaret,
og opdaterede løbende agenturets mappe i centrets
centrale database for referencemateriale (One-Stop-Shop)
ved at tilføje nye forordninger og retsakter, den seneste
organisationsplan samt nyttige links til glossarer, vejledende
dokumenter, information om REACH og CLP, ECHA's
publikationer og andre værdifulde kilder. Centret deltog i
en workshop om REACH- og CLP-forordningen, der ikke
alene gav et teoretisk overblik over disse forordninger, men
også vedrørte praktiske aspekter: en rapport om branchens
erfaringer med registrering af stoffer under REACH, retlige
og kommercielle aspekter og begrænsninger for SMV'er
som følge af REACH, og en diskussion af de udfordringer,
som gennemførelsen af kommende foranstaltninger under
REACH og CLP vil bringe for dagen.
Det vigtigste resultat, som blev opnået for dette agentur i
2011, var uden tvivl frigivelsen af ECHA-termdatabasen10.
→ ECHA’s oversættelsesmængde: 36 811 sider (39 938 i 2010)

Fællesforetagender
I november 2011 besøgte centret følgende
fællesforetagender, som alle har til huse i Bruxelles, og
som hører til nogle af centrets senest tilkomne kunder:
Fællesforetagendet Artemis, ARTEMIS JU, der arbejder
inden for indlejrede computersystemer, Fællesforetagendet
for Initiativet vedrørende Innovative Lægemidler, IMI JU,
Fællesforetagendet ENIAC, der arbejder med nanoteknologi,
og Fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint, FCH
JU.
Diskussionerne på mødet fokuserede på forskellige
sprogtjenester, som centret kan tilbyde, samt tidsfrister,
priser og proces til styring af oversættelseskvaliteten.
Flere repræsentanter tilkendegav, at de var meget tilfredse
med den nye kundeportal, som centret havde taget i brug
i begyndelsen af 2011, og den var ifølge repræsentanten
for Fællesforetagendet IMI var et "meget brugervenligt og
velgennemtænkt værktøj".
Oversættelsesmængderne fra disse fællesforetagender er
i vækst, men i øjeblikket ret små, da disse foretagender
primært gennemfører deres aktiviteter på engelsk. I
2011 oversatte centret deres årsberetninger, en række
udbudsdokumenter samt deres svar til Revisionsretten.
Fællesforetagenderne forventer imidlertid, at deres
fremtidige oversættelsesmængder vil stige i takt med
udvidelsen af deres ansvarsområde.
→ Oversættelsesmængder: ARTEMIS JU (86 sider i 2011 og
21 i 2010), IMI JU (285 sider i 2011 og 85 i 2010), ENIAC JU (42
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sider i 2011 og 0 i 2010), FCH JU (66 sider i 2011 og 0 i 2010),
SESAR JU (197 sider i 2011 og 268 sider i 2010), CSJU (42
sider i 2011 og 105 sider i 2010).

EASO
Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), der blev kunde
i september 2010, slog officielt dørene op til sine lokaler i
Valetta, Malta, i juni 2011.
I maj 2011 modtog centret de første bestillinger fra EASO
– moduler fra det europæiske asylcurriculum (EAC), som
udgjorde over 1 000 sider til oversættelse fra engelsk til
græsk. Når der opstod oversættelsesproblemer, besvarede
kontoret hurtigt alle henvendelser.
EASO gennemfører uddannelsesaktiviteter for embedsmænd
i medlemsstaterne med speciale i asyllovgivning. Disse
eksperter taler normalt ikke engelsk og skal uddannes på
deres modersmål. Sådanne aktiviteter har betydelig virkning
på oversættelse: EASO har udarbejdet en lang række
moduler til e-læringsuddannelsesprogrammet, der vil blive
oversat af centret.
For at forberede sig på det kommende arbejde blev
centrets centrale database for referencemateriale (OneStop-Shop) opdateret med et betydeligt antal dokumenter. I
september 2011 deltog centret i et seminar om forbedring af
medlemsstaternes asylsystemer og definition af god praksis
("Improving Member States’ asylum systems and defining
good practices"), der var arrangeret af European Institute of
Public Administration (EIPA) i Maastricht, og fik således et
værdifuldt indblik i kontorets arbejdsområde.
→ EASO’s oversættelsesmængde: 1 163 sider (0 i 2010)

ACER
Aftalen med Agenturet for Samarbejde mellem
Energireguleringsmyndigheder (ACER) blev underskrevet
i december 2010. Som det ofte er tilfældet med nye
agenturer, brugte ACER i første omgang tid på at ansætte
medarbejdere og definere sine egne procedurer og
aktiviteter, hvilket forklarer, hvorfor der ikke var nogen
specifikke oversættelsesbehov, der i første omgang skulle
dækkes, bortset fra oversættelsen af agenturets budget,
der blev bestilt i slutningen af december 2011 og leveret i
januar 2012. Centret aflagde i juni 2011 besøg i agenturet
i Ljubljana. Som altid er formålet med de første besøg hos
en ny kunde at skabe grobund for en fælles forståelse og
en styrkelse af den nye forbindelse mellem de to agenturer
og dermed lette det fremtidige samarbejde i det daglige.
På dette tidspunkt manglede ACER fortsat at definere sine
fremtidige sprogpolitikker: typen af dokumenter, der skulle
oversættes, var endnu ikke fastlagt (bortset fra budgettet).
→ ACER’s oversættelsesmængde: 0 sider

For yderligere oplysninger om ECHA-termprojektet, se side 15 og 19 samt artiklen i første udgave af Oversættelsescentrets kundenyhedsbrev, The language hub.
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CCE-EMPLOI

CJEU

Oversættelsescentret har siden 2003 samarbejdet med
Kommissionens GD for Beskæftigelse (DG EMPL) om
oversættelsen af landespecifikke oplysninger til EURES,
Den Europæiske Portal for Jobmobilitet. I 2011 blev dette
samarbejde udvidet til oversættelse til 24 sprog (samt
revision) af landebeskrivelserne til MISSOC, det gensidige
informationssystem om social sikringi Europa, hvilket er et
projekt på ca. 1 300 sider pr. sprog. Dette forklarer den
betydelige stigning i oversættelsesmængden.

I 2011 modtog centret en række dokumenter fra Den
Europæiske Unions Domstol (CJEU), der skulle oversættes
fra fransk. De pågældende dokumenter vedrørte udbud,
som Domstolen iværksætter.

I oktober mødtes centret med kolleger fra GD EMPL til
et koordineringsmøde i Bruxelles. Ud over spørgsmål
om centrets løbende arbejde med EURES-portalen stod
MISSOC-projektet på dagsordenen.
På grund af MISSOC-projektets omfang og dets tekniske
kompleksitet måtte de forskellige afdelinger i centret, der
var involveret i oversættelsesprocessen, koordinere deres
indsats for at levere det forventede resultat. Men det var
umagen værd, og MISSOC-koordinatoren udtrykte på
mødet sin tilfredshed med de leverede oversættelser, både
med hensyn til tidsaspektet og kvaliteten af indholdet og
formatet. Vejledningen i sin helhed har været tilgængelig
online siden august.
I december 2011 modtog centret den første opdatering af
MISSOC-vejledningen med leveringsfrist i marts 2012, og
derudover en bestilling på oversættelse af hele vejledningen
til islandsk og norsk, som skal ligge klar i september 2012.
Ifølge MISSOC-koordinatoren er det planen, at MISSOC,
ihvertfald delvist, skal erstatte de nuværende sider om social
sikring på EURES-portalen.
→ CCE-EMPLOI’s oversættelsesmængde: 28 870 sider
(12 954 i 2010)

Domstolen henvendte sig ligeledes til centret med henblik på
at se nærmere på visse områder, hvor de to organer kunne
arbejde tættere sammen, og der blev gennemført en række
test, der skulle kortlægge, i hvilket omfang centret kunne
oversætte visse typer dokumenter for Domstolen, primært
fra andre EU-sprog til fransk.
→ Domstolens oversættelsesmængde: 253 sider (0 i 2010)

ECB
I første kvartal af 2011 startede et medlem af centrets
engelske gruppe en seksmåneders kontrakt i Den
Europæiske Centralbank (ECB) og vendte tilbage til centret
med større erfaring i redigering af finansielle dokumenter.
ECB har sin egen vejledning i udformning af publikationer,
der med hensyn til visse afgørende aspekter afviger fra
Vejledning i Udformning af EU-publikationer, i og med at den
skal overholde de strenge kvalitetskrav, der er fastlagt for
bankens stærkt følsomme tekster af bank- og pengepolitisk
karakter. I betragtning af de dokumenter, der skal redigeres
for de tre nye finansielle myndigheder i fremtiden, er centret
ovenud tilfreds med den erfaring, der således er indhøstet.
I november kontaktede ECB centret med ønske om at
aflægge besøg i Luxembourg i 2012 for at få mere viden om
centrets automatiserede workflowsystemer.
I 2011 oversatte centret færre dokumenter for ECB end
året før. Målsprogene var irsk, islandsk, kroatisk, russisk
og engelsk. Det udarbejdede et engelsk glossar med 150
termer og synonymer, som ECB havde stillet til rådighed
sammen med deres irske ækvivalenter. ECB bekræftede sit
ønske om at fortsætte med at bruge centret som "One-StopShop" for ikke-EU-sprog eller kommende EU-sprog.
→ ECB’s oversættelsesmængde: 30 sider (260 i 2010)

Tre nye tilsynsmyndigheder

MISSOC-projektet

I 2011 aflagde centret besøg hos tre nye tilsynsmyndigheder
(Den Europæiske Banktilsynsmyndighed – EBA, Den
Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed –
ESMA, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikringsog Arbejdsmarkedspensionsordninger – EIOPA) med det
dobbelte formål at præsentere centret og finde ud af, hvad
det rent faktisk vil kunne forvente fra disse nye kunder, både
med hensyn til mængde og arbejdets art.
Centret vendte tilbage fra disse møder med udsigten til
fremtidige oversættelses-/redigeringsprojekter af en ret
betragtelig størrelsesorden.
→ Oversættelsesmængder: EBA (341 sider), ESMA (487 sider)
og EIOPA (43 sider)
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→ CFCA’s oversættelsesmængde: 1 547 sider (601 i 2010)

Forvaltningsorganet
for
Forskning
(REA)
og
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd
(ERCEA), som på grund af selve arten af deres opgaver,
der bestod i gennemførelse af specifikke programmer eller
projekter, overvejende bestilte oversættelser af indkaldelser
af forslag og udbudsspecifikationer.
→ Oversættelsesmængder: REA 204 sider (43 i 2010); ERCEA
400 sider (298 i 2010)

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
(EDPS), som normalt bestiller oversættelser fra engelsk til
tysk og fransk, med undtagelse af udtalelser, der oversættes
til alle EU-sprog.
→ EDPS’ oversættelsesmængde: 14 356 sider (9 667 i 2010)

Revision af oversættelser

Centret fortsatte sit effektive samarbejde med alle andre
aktører. Fordelingen med hensyn til udviklingen i
oversættelsesmængden var følgende:
Der kunne registreres en stigning for syv kunder, som i
visse tilfælde var betydelig:
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og
Arbejdsvilkårene (Eurofound), hvis behov centret
ligesom i 2010 fortsatte med at dække for så vidt
angår oversættelsen af sammendrag, årsberetningen
(Yearbook), det årlige arbejdsprogram, informationsblade/
faktablade, webstedsmateriale, mødereferater, breve,
udvælgelsesprocedurer og andet materiale til publikation.
→ Eurofound’s oversættelsesmængde: 9 461 sider (6 341 i
2010)

Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), som de nationale
jernbaneorganer har lovmæssig pligt til at aflægge
rapport til om hændelser, der opstår på deres nationale
jernbanesystemer. Disse rapporter skal oversættes til
engelsk, der er agenturets primære arbejdssprog.

Der er i centrets kundegrundlag tre kunder, med hvilke der
var et stabilt samarbejde med en positiv tendens hvad angår
mængder, dokumenttyper og sprogkombinationer. Disse
var:
Det Europæiske Politiakademi (CEPOL), som centret
primært oversatte fælles læseplaner for, men også budgetog webstedsrelaterede dokumenter.
→ CEPOL’s oversættelsesmængde: 863 sider (860 i 2010)

Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC),
hvis dokumenter næsten udelukkende vedrørte udbud,
og hvor kildesproget primært er engelsk og målsprogene
overvejende tysk og fransk; en omfattende rapport fra
Kommissionens GD for Sundhed og Forbrugere om
programmet "Bedre uddannelse - større fødevaresikkerhed"
(BTSF) blev oversat til tysk, fransk og spansk.
→ EAHC’s oversættelsesmængde: 927 sider (868 i 2010)

Den
Europæiske
Revisionsret
(ECA),
hvis
oversættelsesbestillinger vedrørte dokumenter fra specifikke
sprog til specifikke sprog, nåede en tilsvarende mængde
som i 2010.
→ ECA’s oversættelsesmængde: 288 sider (219 i 2010)

→ EMA’s oversættelsesmængde: 8 185 sider (3 146 i 2010)

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
(Frontex), som, ud over administrative dokumenter (dvs.
arbejdsprogrammer og almindelig beretning), bestilte
oversættelser af juridiske tekster til brug for EU-domstole.
→ Frontex' oversættelsesmængde: 4 080 sider (2 755 i 2010)

EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA), som overvejende
bestilte oversættelse af udbudsdokumenter, sendte ligeledes
en række fortrolige dokumenter, der skulle oversættes i
centrets Europol-lokale for at sikre korrekt håndtering.

Af en lang række årsager, ud over de budgetnedskæringer,
som alle EU-institutioner og -organer skal gennemføre, faldt
oversættelsesmængderne i 2011 for følgende 13 kunder:
Det Europæiske Miljøagentur (EEA), hvis vigtigste
tekster vedrørte forhold i relation til klimaændringer,
pressemeddelelser, projekter vedrørende et fælles
miljøinformationssystem, den årlige udgivelse af agenturets
"Signals"-rapport, en virksomhedsvideo, men også
målrettede rapporter til specifikke ikke-europæiske sprog
såsom kinesisk, russisk og arabisk.
→ EEA’s oversættelsesmængde: 3 247 sider (5 121 i 2010)
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EF-Sortsmyndigheden (CPVO), som anførte, at der, bortset
fra visse møder i administrationsrådet, kun var meget få
bestillinger som følge af, at de fleste standarddokumenter
og -oplysninger allerede var blevet oversat.
→ CPVO’s oversættelsesmængde: 470 sider (893 i 2010)

Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
(Cedefop), hvis dokumenter for det meste vedrørte
erhvervsuddannelsespolitik, arbejdsmarkedskvalifikationer
og visse juridiske dokumenter, primært fra engelsk til tysk
og fransk.
→ Cedefop’s oversættelsesmængde: 819 sider (1 197 i 2010)

Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA), som
der ikke havde været rapporteret nogen større oliespildseller maritime katastrofer til i 2011, hvilket indebar, at
krisemeddelelser og pressemeddelelser på dette område
ikke var nødvendige.
→ EFSA’s oversættelsesmængde: 1 165 (1 721 i 2010)

Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
(ENISA), for hvilket der, ud over administrative dokumenter
og rapporter, skulle oversættes et helt sæt korrespondance
fra græsk til engelsk.
→ ENISA’s oversættelsesmængde: 948 sider (1 186 i 2010)

Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem
Mænd og Kvinder (EIGE), der begyndte at afgive
oversættelsesbestillinger i 2010, og som langsomt synes
at supplere sine bestillinger på den årlige aktivitetsrapport,
budget og årlige arbejdsprogram med mere målrettede
publikationer.
→ EIGE’s oversættelsesmængde: 1 560 sider (2 246 i 2010)

Rådet for Den Europæiske Union, som centret glæder
sig over at have indledt et samarbejde med omkring andre
sprog end EU-sprog. Dokumenterne omfattede primært
erklæringer/udtalelser fra EU's højtstående repræsentant,
dokumenter vedrørende samarbejds-/partnerskabsaftaler,
og følsomme personrelaterede undersøgelser, der er blevet
oversat til f.eks. farsi, arabisk, usbekisk og vietnamesisk.
→ Rådets oversættelsesmængde: 337 sider (896 i 2010)

Ombudsmanden, hvis sammendrag af afgørelser og
årsberetning centret oversatte til alle EU-sprog.
→ Ombudsmandens oversættelsesmængde: 6 110 sider (8 512
i 2010)

Centret glædede sig over, at tre af dets kunder, som ikke
havde afgivet bestillinger i det/de foregående år, igen var
begyndt at betro centret opgaver i 2011:

Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation
(EACI), hvis dokumenter rakte fra indkaldelser af forslag
oversat til tysk og fransk, til et juridisk dokument, der skulle
oversættes fra nederlandsk til engelsk, samt rapporter, der
falder ind under "Enterprise Europe Network", og som skulle
oversættes fra slovakisk og tjekkisk til engelsk.

Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust),
der deltog i uddannelsesforløbet i maj vedrørende
kundeportalen, bestilte oversættelse af et budgetdokument
til 21 sprog.

→ EACI’s oversættelsesmængde: 126 sider (550 i 2010)

Den Europæiske Unions Satellitcenter (EUSC), hvis
administrative afgørelser og forretningsorden centret
oversatte.

Det Europæiske GNSS-agentur (GSA) og Energi fra Fusion
(F4E), der primært bestilte oversættelse af administrative
basisdokumenter, f.eks. svar til Revisionsretten eller
rekrutteringsrelaterede dokumenter.
→ Oversættelsesmængder: GSA 42 sider (155 i 2010);
F4E 151 sider (310 i 2010)

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA), hvis dokumenter
alle var tekniske oversættelser (projektarrangementer) fra
engelsk til fransk og omvendt.
→ EDA’s oversættelsesmængde: 89 sider (174 i 2010)

Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet
(TEN-T EA), for hvilket breve og nyhedsbreve var de mest
hyppigt forekommende typer dokumenter.
→ TEN-T EA’s oversættelsesmængde: 203 sider (400 i 2010)

→ Eurojusts oversættelsesmængde: 21 sider

→ EUSC’s oversættelsesmængde: 10 sider

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT),
som, bortset fra ét dokument, nemlig EIT’s strategiske
innovationsdagsorden, som blev bestilt på alle EU-sprog,
bestilte oversættelse af nogle få administrative dokumenter
på nogle få sprog.
→ EIT’s oversættelsesmængde: 886 sider
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Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden
for Elektronisk Kommunikation (BEREC), som er en af centrets
nye kunder, og som underskrev en aftale i marts 2011, bestilte
primært oversættelse af rekrutteringsdokumenter. I forbindelse
med den tværinstitutionelle terminologiworkshop benyttede
den lejligheden til at deltage i kurset om kundeportalen om
eftermiddagen den 8. december.
→ BEREC’s oversættelsesmængde: 127 sider

Regionsudvalget (CoR) udtrykte på kurset vedrørende
kundeportalen i juni ønske om at arbejde tættere sammen
med centret fremover.
→ CoR’s oversættelsesmængde: 0 sider

Som i tidligere år koordinerede centret oversættelsen
og offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende
af sammendragene af agenturernes budgetter og
ændringsbudgetter med Publikationskontoret. I alt blev der
frem til årets udgang offentliggjort 64 dokumenter.

Centret betjener kunder i hele Europa
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Arrangementer på tværs af agenturerne
Tværinstitutionel terminologiworkshop
Den 9. december 2011 arrangerede centret en tværinstitutionel
terminologiworkshop, hvori der deltog 19 kunder, som fik
mulighed for at drøfte, hvordan de skulle håndtere terminologi
i deres organisationer. Et møde med repræsentanter for
så mange aktører var et klart signal om, at terminologi
spiller en meget stor rolle og er et af nøgleelementerne i
kommunikationsstrategien i vores flersprogede miljø.
Workshoppen gjorde det muligt for centret at gøre sig
nogle tanker om den rolle, som terminologi spiller som et
kommunikationsværktøj, og at gøre rede for dets egne aktiviteter
på området. De indledende præsentationer fokuserede på
centrets forvaltning af og deltagelse i den interinstitutionelle
terminologidatabase IATE11, og de sprogydelser, denne tilbyder
sine kunder, lige fra kompilering af emnerelaterede glossarer og
terminologisamlinger, til udvikling af skræddersyede løsninger
til at imødekomme kundernes behov.
Præsentationsrunden startede med EEA, som beskrev sit
arbejde med miljøterminologi inden for rammerne af GEMETprojektet (General Multilingual Environmental Thesaurus).
Det oprindelige formål med dette projekt var manuelt at
indeksere alle kilder til miljødata og -oplysninger i Europa.
GEMET distribueres nu bredt, downloades hyppigt og roses
jævnligt af brugerne. En terminolog fra ECB beskrev de
terminologiaktiviteter, der blev udført i banken, med fokus på
dens samarbejde med centret omkring f.eks. irsk terminologi.
Repræsentanten fra EFSA viste, hvordan agenturets aktiviteter
med hensyn til sprogrevision og terminologi sætter det i stand til
at levere let forståelig information og forbedre stilen, klarheden
og læsbarheden af oversættelser, samtidig med at der sikres
konsekvens i brugen af terminologi. ECHA gjorde rede for
ECHA-termdatabasen. Både databasens sproglige indhold og
it-systemet var udviklet af centret i samarbejde med ECHA12.
EMCDDA viste, hvordan agenturets arbejde med at etablere et
flersproget glossar på alle EU-sprog og på norsk og tyrkisk var
investeringen værd, og hvordan agenturets lingvistiske data
har fundet vej til IATE-databasen. Repræsentanten for ERA
gjorde rede for de fordele, som terminologiressourcerne giver
agenturet. Behovet for fælles aftalte definitioner blev fremhævet,
hvor formålet var at støtte de nationale sikkerhedsmyndigheder
i deres arbejde med harmonisering af beslutningskriterier
ved hjælp af passende termer og relevante oversættelser.
Hun diskuterede udarbejdelsen af et glossar i et format, der
kan opdateres og eventuelt deles med andre parter uden for
agenturet. Endelig belyste repræsentanten for OHIM værdien af
at håndtere terminologi med hensyn til varer og tjenesteydelser.
Han nævnte de forskellige anvendelser af en bred vifte af
naturlige sprogbehandlingsteknikker for håndteringen af
millioner af termer, fraser og flerordsenheder, f.eks. analyse af
forbindelser, stavekontrol, opbygning af leksikalske ressourcer
(termlister, oversættelseshukommelser og ontologier) til
indekseringsformål, og oversættelsesteknologi.

over idéer og brainstorme om, hvordan kunder og centret kan
samarbejde så effektivt som muligt og udveksle bedste praksis
på dette område, der er i hastig vækst. At kortlægge nye termer
på et givet område er én ting – at opstille deres ækvivalenter
på alle officielle EU- og endda ikke-EU-sprog er en helt anden
sag. At sikre, at den deraf følgende terminologi kan formidles
og bruges korrekt af dokumentforfattere samt af freelance- og
in house-oversættere er en helt anden udfordring. Det, der står
på spil, er kvaliteten af de dokumenter, der produceres til de
forskellige målgrupper, uanset hvor de er, og uanset hvilket
sprog de taler.

Syv kunder præsenterede deres terminologiarbejde på workshoppen
EEA: "Miljøterminologi- og -søgetjeneste (ETDS)"
ECB: "Terminologiarbejde i ECB"
EFSA: "Sprogrevision og terminologiarbejde i EFSA"
ECHA: "ECHA-termprojektet"
EMCDDA: "Udarbejdelse af et flersproget glossar: vores vej frem til
IATE"
ERA: "Terminologiarbejde i ERA"
OHIM: "Styring af terminologi inden for varer og tjenesteydelser i
OHIM"

Workshoppen var en fantastisk mulighed for at reflektere
IATE = Inter-Active Terminology for Europe; for nærmere oplysninger om IATE, se side 23-24.
For flere oplysninger om ECHA-termprojektet, se side 19 samt den artikel, der blev offentliggjort i den første udgave af Oversættelsescentrets kundenyhedsbrev, The
language hub.
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Udstillingen "EU Agencies – The Way ahead" i
Europa-Parlamentet

Centret er en del af den trojka, der leder
Interagency Accountants Network (IAAN)

Oversættelsescentret deltog fra den 31. januar til den
3. februar 2011 i det første fælles tværinstitutionelle
kommunikationsarrangement: udstillingen"EU-Agencies –
The Way Ahead", der blev afholdt i Europa-Parlamentet i
Bruxelles. Formålet var at skaffe et samlet billede af, hvorfor
agenturerne var blevet oprettet, hvad deres aktiviteter var,
og hvordan de kunne gøre en forskel på 500 millioner EUborgeres liv.

Oversættelsescentrets regnskabsfører var udpeget medlem
af trojkaen, der stod i spidsen for Interagency Accountants
Network (IAAN) på mødet i september i Lissabon. Fra og
med september 2012 vil regnskabsføreren være formand for
IAAN i ét år.

Der fandt i de fire dage en lang række aktiviteter sted, inddelt
i fire temasessioner, hvor 29 agenturer redegjorde for det
arbejde, de udførte sammen, samt om deres samarbejde
med Europa-Parlamentets udvalg.
Arrangementet var tilrettelagt med stor succes af
EMCDDA, som stod i spidsen for agenturernes "chefer for
kommunikations- og informationsnetværk". ETF koordinerede
temagruppen "Education, business and innovation for
growth", som centret deltog i.
På arrangementet fremhævede centret aktivt fordelene ved
flersprogethed i EU. Centrets direktør blev inviteret til at
deltage i debatten om "The role of education and innovation in
creating jobs", som havde en journalist fra BBC som ordstyrer.
Hun talte varmt for flersprogethed som en investering i
fremtiden, der ikke alene er til gavn for væksten ved at forøge
folks mobilitet og beskæftigelsesegnethed, men også skaber
højt kvalificerede job. Udtalelserne blev underbygget af tal.
F.eks. var den værdi, som sprogindustrien genererede som
en andel af det økonomiske resultat i EU i 2009, 8,4 mia.
EUR, og den skønnes at nå op på 16,5 mia. EUR i 2015.
Centret fremviste løbende et diasshow, der præsenterede
flersprogede slogans og billeder fra de agenturer, der er
medlem af dets gruppe, og på en af computerne på standen
kørte løbende et sproggenkendelsesspil, der var specifikt
udformet til arrangementet. På en anden computer kunne
de besøgende stifte bekendtskab med det interinstitutionelle
terminologiværktøj IATE.

EU-agenturernes udstilling i Europa-Parlamentet

IAAN, som de fleste af centrets kunder er medlem af, fremmer
samarbejde og vidensdeling om fælles regnskabsmæssige
emner mellem agenturerne.

CdT's websted i fokus på
kommunikationschefernes møde
Det årlige møde for EU-agenturernes chefer for
kommunikations- og informationsnetværk (HCIN) fandt sted
i Helsingfors i februar. Der deltog repræsentanter fra 24
agenturer i dette møde, der var arrangeret af ECHA.
Centret var inviteret til at præsentere sit nye websted, der
er med til at forøge synligheden af EU's agenturer med en
opdateret liste over kunder og det interaktive kort over Europa.
Besøgende opfordres til at stifte bekendtskab med de mange
forskellige temaområder, hvor agenturerne er aktive.
Præsentationen var også en mulighed for at gøre opmærksom
på den brede vifte af tjenester, som Oversættelsescentret
tilbyder. Den flersprogede support på webstedet blev
fremhævet (der findes ikke mange EU-websteder, som
tilbyder lokaliseret indhold på de 23 officielle sprog), og
deltagerne var alle enige i, at webstedet bidrog til at fremme
EU-agenturernes "brand" og gennemførelsen af EU’s politik
for flersprogethed.
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Kundetilfredshedsundersøgelse 2011
Oversættelsescentret gennemførte i efteråret 2011 en generel kundetilfredshedsundersøgelse blandt 53 kunder. Efter
undersøgelserne i 2004 og 2008 var dette tredje gang, at centret har målt den generelle kundetilfredshed. Hvor svarprocenten i
2008 havde ligget på 57 %, var den i år 50 %. De enkelte besvarelser af spørgeskemaet, som kunderne returnerede, viste deres
prioriteter og fremtidige behov, således at centret får mulighed for at træffe de relevante strategiske beslutninger og finde frem til
kundespecifikke handlingsplaner.
I lighed med tidligere undersøgelser bestod spørgeskemaet af 9 komponenter13:

Kundernes prioriteter
Kundernes prioriteter er følgende (anført med de vigtigste
først): oversættelseskvalitet, tidsfrister, kvalitet af relationer,
priser, tilbudte sprogkombinationer og formatering.

Oversættelseskvalitet
Betydelig stigning i tilfredsheden med oversættelseskvaliteten
og med oversætternes forståelse og brug af teknisk sprog,
sammenlignet med 2008.

Tilfredsheden med pålideligheden af centrets it-infrastruktur i
forbindelse med anden kommunikation end via kundeportalen
steg betragteligt. Næsten halvdelen af respondenterne forudser et behov for nye filformater i den nærmeste fremtid.

Centrets informationspolitik
Kunderne er mere tilfredse med informationen om centrets
produkter/tjenester og dets publikationer end tidligere.

Generelle spørgsmål

69.2%

Kunderne finder fortsat relationerne med centret "fremragende"
eller "temmelig gode". Mere end halvdelen af respondenterne
fandt, at de leverede tjenester var "absolut pålidelige".

57.1%

53.8%

23.8% 26.9%

19%

47.6%
42.3%

3.8%

Meget tilfreds

It-infrastruktur

Rimelig tilfreds
2008

33.3%

Ikke helt tilfreds

2011
4.8% 3.8%

Oversættelseskvalitet

Servicekvalitet
Centrets imødekommenhed blev generelt vurderet som stor.
Kunderne synes også at være tilfredse med den information,
de får i tilfælde af forsinket levering. Sådan som kunderne opfatter det, er der fortsat plads til forbedringer med hensyn til
overholdelsen af tidsfrister.

Udbudte tjenester
En stigning i tilfredsheden på 35 % med centrets udbud af tjenester, sammenholdt med 2008. Nogle kunder stillede interessante forslag til nye tjenester.

Priser
Kunderne er tilfredse med forklaringerne til centrets nye prisstruktur, men et stort antal kunder mener dog fortsat, den
kunne være mere fleksibel. Et stort antal respondenter er klar
over, at deres organisation kan opnå rabat (-25 %) på planlagte
dokumenter. Halvdelen af respondenterne anførte dog, at deres organisation ikke var i stand til at tilvejebringe pålidelige
prognoser.

Administrative tjenester

Absolut

For det meste
2008

Ind imellem

2011

Tjenesternes pålidelighed

Konklusioner
Generelt syntes de kunder, der deltog i undersøgelsen, at være
mere tilfredse end i 2008. Ikke desto mindre bør centret, med
udgangspunkt i kundernes synspunkter, undersøge og forholde
sig til visse interessante forslag til forbedring som f.eks.:
ÎÎ Større sproglig specialisering inden for specifikke områder
og fokus på opfølgning af kundernes præferencer med
hensyn til terminologi.
ÎÎ Centret bør fortsætte med sin proaktive kunderettede
kommunikationspolitik.
ÎÎ Der skal sikres bedre prognoser gennem en forbedret
markedsføring af deres fordele og ved at sikre en bedre
vejledning på kundemøder.
ÎÎ Centret vil undersøge kundernes forslag til nye tjenester.

Tilfredsheden med centrets fakturering og statistikker var fortsat stor.
Kunderne blev udtrykkeligt bedt om at anføre det antal medarbejdere, der havde deltaget i undersøgelsen, og at levere ét enkelt samlet svar, således at centret ville være i
stand til at generere meningsfulde og organisationsbaserede resultater.
13
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Kundeportal
Nøgletal
Efter en kursusdag i Luxembourg i december 2010, hvori
de fleste af centrets kunder deltog, blev kundeportalen som
planlagt lanceret den 3. januar 2011 og erstattede det længe
anvendte workflowsystem, "FlosysWeb". I 2011 blev der via
portalen afgivet 8 040 bestillinger, og der blev afleveret 36
198 individuelle job (oversættelser, redigerede dokumenter,
termlister osv.). Ved årets udgang havde 593 registrerede
brugere koblet sig op på portalen i forskellige sammenhænge,
f.eks. for at bestille oversættelser, overvåge tidsfrister,
downloade de relevante filer, se de månedlige fakturaer eller
sende feedback.
Centret arrangerede i løbet af 2011 yderligere
uddannelseskurser for både nye kunder og de kunder, der
ikke kunne deltage i arrangementet i december. I alt 17
kunder modtog uddannelse.
Nye tilføjede funktioner efter lanceringen
Som opfølgning på brugernes feedback tilføjede centrets itafdeling et antal nye funktioner i løbet af 2011. Disse gav mulighed
for at:
ÎÎ downloade alle oversatte filer i én zip-fil
ÎÎ importere prognoser på én gang fra en csv-fil i Excel
ÎÎ se tilbage i en bestillings forløb
ÎÎ knytte den tilhørende original og de oversatte filer til den
sprogspecifikke kundetilfredshedsformular, når den sendes til
en sprogrevisor, og
ÎÎ få direkte adgang til de oplysninger, der lægges ind i
portalens kalender.

oversættelser. De fandt det hurtigt og let at anvende og følte,
at mængden af oplysninger, der skal indtastes, er rimelig.
Med hensyn til visse funktioner blev det foreslået, at selv
om uddannelseskurserne var til stor hjælp, ville yderligere
uddannelse om specifikke funktioner, der kunne lette arbejdet
for brugerne, være at anbefale. Centret er allerede gået i gang
med at arrangere sådanne kursusforløb.
Det var kun få kunder, der arbejdede med prognosemodulet.
Deres bemærkninger viste, at problemerne ikke så meget
vedrørte selve portalen, men snarere det at skulle programmere
bestillinger på forhånd, hvilket bekræfter konklusionerne i den
generelle kundetilfredshedsundersøgelse14.
Enkelte bemærkninger pegede på et behov for at foretage
visse justeringer, bl.a. af den automatiske meddelelse til
kunder med centrets bekræftelse af bestillinger, og af modulet
med kundetilfredshedsformularen.

Opfølgningsmøde med pilotbrugere
Med henblik på at supplere konklusionerne fra
kundeportalundersøgelsen afholdt centret i november
2011 et opfølgningsmøde vedrørende kundeportalen med
pilotbrugerne EMA og EU-OSHA, som havde testet portalen
i to måneder inden dens lancering og derefter havde gjort
omfattende brug af den i årets løb. De to kunder gjorde rede
for deres erfaringer og stillede forslag til forbedringer.
Nogle af disse forslag, f.eks. den automatiske prisberegning
og muligheden for at annullere ordrer, vil blive gennemført
fra og med januar 2012, hvor bestyrelsens afgørelse om
centrets nye prisstruktur gennemføres. Andre forslag vil blive
overvejet yderligere med henblik på kommende versioner af
kundeportalen i 2012.

52.50%

Undersøgelse vedrørende kundeportalen
For at få en forståelse af kundernes første erfaringer med
brugen af kundeportalen, og for at identificere de nødvendige
forbedringer så hurtigt som muligt, gennemførte centret i maj/
juni 2011 en kundeportalundersøgelse blandt sine kunder.
Der blev i den anledning fremsendt et spørgeskema med 35
spørgsmål til brugere af kundewebstedet, der anvendte de
forskellige moduler på portalen. Der blev i alt modtaget 51 svar
fra 27 kundeorganisationer.
Konklusioner
Det skal erindres, at kundeportalen på undersøgelsestidspunktet
kun havde været i brug i nogle få måneder, hvorimod kunderne
havde arbejdet med Flosys i flere år.
Generelt syntes respondenterne at være tilfredse med det
centrale element i kundeportalen: modulet for bestilling af
14

Se forrige side.

12.50%
22.50%
Meget god
12.50%

God
Tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

Brugernes erfaringer med kundeportalen
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III.

OVERSÆTTELSESCENTRETS FØRSTE MISSION

Oversættelse og revision – nøgletal

Andre sprogydelser

I 2011 nåede centret op på i alt 712 813 oversatte sider,
svarende til niveauerne i 2007-2009 efter et historisk toppunkt
i 2010 (819 598 sider).

Terminologi

Dokumenter
I 2011 nåede antallet af oversatte dokumenter op på i alt 278
928 dokumentsider – dvs. en stigning på 9,7 % i forhold til
2010.
Centret levede op til sit mangeårige mål om at overholde
tidsfristerne: I 98,5 % af tilfældene blev oversættelserne leveret
inden for de fastlagte frister (98,3 % i 2010 og 99,2 % i 2009).
Ca. 49,5 % af de oversatte dokumenter havde en normal frist,
33,1 % var planlagte, og 17,4 % var hasteoversættelser. I
2010 var disse tal henholdsvis 53,4 %, 26 % og 20,6 %.
Oversættelsescentret gav i alt 436 445 sider (61 % af den
samlede mængde) i underentreprise, dvs. 6 % mere end i
2010. Alle disse sider blev revideret af interne oversættere
inden for rammerne af kvalitetssikringen af oversættelser. I
lighed med 2010 blev 99,5 % af disse tilfælde bedømt til at
være af god eller særdeles god kvalitet.
Mængden af dokumenter til oversættelse var 11,6 % lavere
end de 315 624 sider, der var planlagt i arbejdsprogrammet
for 2011. Nedgangen i den planlagte mængde dokumenter
til oversættelse kan forklares med budgetstramningen i
kølvandet af den globale økonomiske situation.

Varemærker
Mængden af EF-varemærker og -design faldt med 23,3 % i
2011 sammenholdt med året før, og nåede op på i alt 433 885
sider.
I det oprindelige budget var det samlede antal sider anslået
til ca. 520 000. På grund af en forbedret forbehandling af de
EF-varemærker, der blev sendt til oversættelse, reducerede
OHIM drastisk antallet af bestillinger på oversættelse af
varemærker i 2011. Det ændrede oversættelsesbudget for
OHIM afspejlede følgelig et fald i produktionen på ca. 450 000
sider for året, hvilket fortsat var højere end det endelige tal.
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Arbejdet med den flersprogede terminologidatabase ECHAterm15, som centret havde udviklet på ECHA's vegne fra 2010,
blev afsluttet i 2011. Centret havde ikke alene haft ansvaret
for databasens sproglige indhold, men også for udformningen
og gennemførelsen af it-værktøjet, der anvendes til at formidle
og vedligeholde terminologien. ECHA-terminologiprojektet
blev lanceret med henblik på at give agenturets aktører og
sprogeksperter et pålideligt flersproget terminologiværktøj i
relation til REACH- og CLP-forordningen16.
Brugerne af ECHA's websted har nu gratis adgang til over 900
begreber på 22 EU-sprog. Databasen indeholder definitioner,
kontekster og kilder. Webstedet giver mulighed for avancerede
søgefunktioner, onlineredigering og datagennemsyn, samt for
at downloade glossaret og støttedokumentation.
Centret vil fortsat udvide ECHA-termglossaret i fremtiden.
Fra midten af 2011 vedligeholdte og hostede centret desuden
ECHA-terms it-system.
Derudover afsatte centret 283 manddage til udarbejdelsen
af terminologiglossarer. Dette udgjorde et fald på 46,6 % i
forhold til 2010.
Centret udarbejdede inden for rammerne af ECHAtermprojektet et glossar med 55 nøglebegreber på 22
EU-sprog. For Frontex sammensatte det et glossar med
46 nøgletermer på 22 EU-sprog. Derudover gennemførte
centret et terminologitilsyn for EFSA og tilføjede 103 termer
til agenturets glossar på tysk, engelsk, fransk og italiensk. For
ECB færdiggjorde det et engelsk glossar med 150 termer og
synonymer, som kunden havde stillet til rådighed sammen med
deres irske ækvivalenter. Endelig udtrak Oversættelsescentret
45 nøgletermer fra et dokument om overførbare sygdomme til
22 sprog for ECDC med det formål at udarbejde et flersproget
glossar i 2012.

Termlister
Der skete i 2011 et kraftigt fald i antallet af bestillinger på
termlister. Siden indførelsen af denne nye tjeneste i 2007
havde kunderne bestilt oversættelse af gennemsnitligt 25 000
termer om året (minus de 652 540 termer til OHIM’s EuroAceprojekt17 i 2010).
I 2011 bestilte syv kunder i alt 13 634 termer. Yderligere 33
576 termer blev oversat for OHIM inden for rammerne af
varemærkeklassificering.

Redigering
I 2011 bestilte ni kunder redigering af i alt 13 087 sider. Af
disse sider var 11 241 indsigelsesafgørelser fra OHIM. Selv
om centret kan levere redigering på alle officielle EU-sprog,
vedrørte de fleste bestillinger redigering af engelske tekster.

Udvikling i mængde 1995-2011
For yderligere oplysninger om ECHA-termprojektet, se side 15 og artiklen i første udgave af Oversættelsescentrets kundenyhedsbrev, The language hub.
For en definition af REACH og CLP, se artiklen om ECHA på side 9.
17
EuroAce-projektet består i validering af fortegnelser over varer og tjenesteydelser, som OHIM stiller til rådighed for erhvervslivet i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om
registrering af varemærker.
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Kvalitetssikring af oversættelser
Status for gennemførelsen af
handlingsplanen for kvalitetssikring af
oversættelserne
Handlingsplanen for kvalitetssikring af oversættelserne
gennemgik i årets løb en gennemgribende omstrukturering.
Som navnet siger, kan en handlingsplan ikke være et statisk
værktøj, der ikke kan ændres, men er tværtimod et fortløbende
arbejde, hvor der gennemføres nye foranstaltninger, idet der
hele tiden tages bestik af situationen. De aktioner, der er
medtaget i handlingsplanen i dens oprindeligt vedtagne form,
blev alle overholdt, nye aktioner blev tilføjet, og der blev indført
en klarere præsentation af de opnåede fremskridt.
Den endelige frist for afslutningen af alle aktioner, der
er beskrevet i handlingsplanen for kvalitetssikring af
oversættelser, er 2012, og 80 % skulle være gennemført
senest i slutningen af 2011. Ved årets udgang var der blevet
gennemført ca. 88 % i forhold til den oprindelige plan, hvor
der var sket forbedringer på alle områder, navnlig de områder,
hvor behovet var størst.
Omstruktureringen af arbejdsmetoderne i Sektionen
for sprog- og teknologisupport i Afdelingen for
Oversættelsessupport nødvendiggjorde ændringer i det
interne system for arbejdsgange for at inkludere forbehandling,
midtvejsbehandling og efterbehandling af dokumenter. I
den tekniske forbehandlingsfase analyseres indkomne
dokumenter, før de sendes til freelanceoversætterne eller de
interne oversættere, og derved er en række tekniske problemer
– som tidligere blev ganget op med helt op til 22 gange –
blevet væsentligt reduceret. Denne aktivitet har medført,
at der er blevet udviklet værktøjer til kontrol af de tekniske
komponenter af filer, der sendes til oversættelse, navnlig i
mindre brugervenlige formater. I midtvejsbehandlingsfasen
kontrolleres filer rent teknisk før revision for at undgå problemer
for interne revisorer og en multiplicering af tekniske problemer
i efterbehandlingsfasen. Dette har fremmet effektiviteten af
den endelige formatering og af kontrollen af fuldstændighed
og overensstemmelse.
En en af sektionens mest fremadrettede aktiviteter i
2011 har været - og er fortsat - migrationen af centrets
oversættelseshukommelser til den interinstitutionelle
Euramis-database, herunder import af alle kundernes
dokumenter undtagen fortrolige dokumenter, til én enkelt
central oversættelseshukommelse. På længere sigt vil dette
tiltag skabe en bedre integration med EU-institutionernes
systemer, sikre større konsistens i centrets sproglige aktiver
og gøre oversættelsesprocessen endnu mere effektiv.
Et af resultaterne af det interinstitutionelle samarbejde i årets
løb var installationen på alle interne oversætteres computer
af "DocFinder", som er et værktøj, der gør søgninger efter
officielle EU-dokumenter hurtigere.

Den foranstaltning, der havde de mest vidtrækkende
konsekvenser
for
Oversættelsesafdelingen,
var
uddannelsesplanens fornyede fokus på uddannelsesinitiativer,
der skal finpudse modersmålskompetencerne (f.eks.
journalistisk stil og skrivning til webworkshopper, seminarer
om stil osv.) og erhvervelse af specialiseret viden inden for
kundernes aktivitetsområde (f.eks. seminarer på de forskellige
EU-sprog inden for det medicinske eller kemiske område).
Samtidig blev der skåret ned i de traditionelle sprogkurser,
undtagen i pivotsprogene.
I 2010 indførte centret stikprøvekontroller af kvaliteten af dets
interne oversættelser. Denne øvelse, der fandtes at være
meget nyttig, fortsatte i 2011 og viste, at kvaliteten generelt
var god.

Optimering af strukturen i kerneforretningen
Der blev gennemført adskillige organisatoriske og
proceduremæssige ændringer i 2011 med det formål
at optimere processen for kerneforretningen, nemlig
oversættelsesworkflowet, kundefeedbackprocessen og
forbindelserne med kunderne, navnlig:
ÎÎ en sammenlægning af sektionerne for efterspørgselsstyring
og freelancestyring til den nye Sektion for
efterspørgselsstyring (DMS) med det formål at optimere
den generelle tilrettelæggelse af arbejdsgangen
ÎÎ oprettelse af en stilling som administrator af
oversættelsesworkflow (TWA) for personale med en
stærk sproglig baggrund, og som skal håndtere projekter
fra start til slut
ÎÎ fuld integration af Sektionen for sprogsupport og teknologi
(LTS) i arbejdsgangen for at sikre en effektiv for-, midtvejsog efterbehandling af bestillinger.
2011 var det første hele driftsår for Sektionen for eksterne
forbindelser og kommunikation (ER&CS), der blev oprettet
i slutningen af 2010. Sektionen var resultatet af en
sammenlægning af Sektionen for kundekoordinering og
Gruppen for interinstitutionelle forbindelser og public relations
til Afdelingen for almene anliggender.
Sektionens hovedansvarsområde er fortsat at bevare tætte
forbindelser med kunder for at afdække deres specifikke
behov og måle deres tilfredshed med de leverede tjenester.
Med det formål at strømline de interne processer og optimere
samarbejdet med kunderne omkring sprogrelaterede forhold
blev netværket af kundekoordinatorer omstruktureret efter
en undersøgelse. Den nye kundegruppestruktur og de
personalemæssige ændringer i den forbindelse vil træde i
kraft i 2012.
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Med hensyn til de svage områder, som blev anført på
kundetilfredshedsformularerne, var spredningen som følger:

Håndtering af kundefeedback
Den nye online-kundetilfredshedsformular
Med indførelsen af kundeportalen i januar 2011 blev centrets
værktøj til måling af kundetilfredsheden med oversættelser
og andet sprogligt arbejde gennemgribende ændret:
kundetilfredshedsformularen, der hidtil har været en Word-fil,
der har været vedhæftet hvert oversat dokument, der sendes til
kunden, blev lanceret som en onlineformular, der er tilgængelig
via CSF-modulet på portalen. Dette skete i tråd med kundernes
ønsker i henhold til onlineundersøgelsen om kundetilfredshed,
der blev gennemført i 2009. Den nye formular indebærer også
en mere nuanceret tilgang til kvalitetsvurdering, da den ikke
længere kun giver to svarmuligheder, "tilfreds" og "ikke tilfreds",
men nu giver følgende fire svarmuligheder: "meget tilfreds",
"tilfreds", "nogenlunde tilfreds" og "slet ikke tilfreds", svarende
til kvalitetsbedømmelserne "særdeles god", "god", "acceptabel"
og "uacceptabel". Alle modtagne kundetilfredshedsformularer
følges op via centrets kundetilfredshedsdatabase, som gør det
muligt at finde hver enkelt kundetilfredshedsformular samt de
foranstaltninger, der er truffet i relation hertil.
Kundetilfredshedsstatistikker
og
forbedringer,
der er afledt af de månedlige møder til analyse af
kundetilfredshedsformularerne
De fleste af kunderne reagerede positivt på den nye onlinekundetilfredshedsformular. Den gennemsnitlige svarprocent
er, selv om tallet fortsat er lavt i betragtning af det samlede
antal oversatte dokumenter, der afleveres til kunderne, steget
ret betydeligt sammenlignet med tidligere år: Der blev i årets
løb returneret omkring 1 415 kundetilfredshedsformularer
(3,91 %). Til sammenligning var det samlede tal i 2009 980
(2,96 %), og i 2010 var tallet 1 051 (2,87 %). Besvarelsen af
kundetilfredshedsformularerne fordelt over de fire kategorier var
som følger: meget tilfreds: 254 (17,95 %); tilfreds: 702 (49,61 %);
nogenlunde tilfreds: 359 (25,27 %); og slet ikke tilfreds: 100 (7,13
%). Forholdet mellem tilfredshed (svarmuligheder: meget tilfreds,
tilfreds og nogenlunde tilfreds) og helt utilfreds (slet ikke tilfreds)
var således 100:7 (1 315 positive kundetilfredshedsformularer,
dvs. 3,63 %, i forhold til 100 negative formularer, svarende til
0,28 %).
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2011
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26

39
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Svage områder

Tabellen viser tydeligt, at de vigtigste områder, der kan forbedres,
er: unøjagtighed, fejloversættelse og terminologi, hvilket kun er
naturligt i betragtning af den tekniske karakter af mange af de
dokumenter, der sendes til oversættelse.
De månedlige møder til analyse af kundetilfredshedsformularerne
fortsatte med at tjene som en egentlig platform for diskussioner
om foranstaltninger til kvalitetsforbedring. På disse møder
gennemgås den modtagne feedback fra kunderne for den
foregående måned sag for sag, samt konklusionerne fra
den pågældende oversætter efter en analyse af kundens
bemærkninger eller det reviderede dokument. Gruppen
definerede 31 konkrete foranstaltninger, fastsatte klare frister for
deres gennemførelse og udpegede "foranstaltningsansvarlige".
Gennemførelsesprocenten for de definerede foranstaltninger
var 90,33 %. Hvert kvartal blev der fremlagt rapporter for
centrets direktør om de modtagne kundetilfredshedsrapporter.
Efter intens høring af alle involverede parter i feedbackprocessen
blev den officielle kvalitetsproces C12, "Measuring and
handling of client satisfaction" (måling og håndtering af
kundetilfredshed) bragt i overensstemmelse med de ændringer,
der fulgte af centrets interne omstrukturering, indførelsen af
den nye kundeportal, online-kundetilfredshedsformularen og
henstillingerne i forbindelse med de to interne kvalitetskontroller,
der blev gennemført i henholdsvis oktober 2009 og februar
2011.
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Optimering og fornyelse af arbejdsgange
Design af et nyt system til styring af
oversættelsesworkflowet
Centret fortsatte sit arbejde på
e-CdT-programmet
(det
tidligere Corporate Portalprojekt), som omfatter nogle af
dets vigtigste it-udviklingsprojekter. Det første modul, den nye
"kundeportal", som er en sikker softwaregrænseflade, der tager
hensyn til kundernes behov, blev lanceret i januar 201119.
En anden vigtig del af e-CdT-programmet er udskiftningen af
de it-systemer, der i dag anvendes til styring af workflowet ved
oversættelse og oversætternes arbejdsmiljø. Dette er blevet
nødvendigt, da de gamle systemer har nået slutningen af deres
levetid både i teknisk og funktionel henseende. De forventede
fordele ved dette projekt er større effektivitet i workflowet ved
hjælp af automatisering og strømlining, en generelt forbedret
servicekvalitet gennem bedre kommunikation mellem aktørerne
og udveksling af sprogressourcer, samt større fleksibilitet i
opfyldelsen af nye kunders behov.

Teknologitilsyn som et værktøj for innovation
Centret var et aktivt medlem af den interinstitutionelle gruppe
for sprogteknologitilsyn (Language Technology Watch Group).
Ud over fremlæggelsen af en rapport om korrekturværktøjer
koordinerede det udvekslingen af brugerdefinerede ordbøger
blandt EU's institutioner.
Det blev under drøftelser mellem Kommissionens gruppe for
maskinoversættelse og centret foreslået, at centret bliver
kontaktpunkt for EU-agenturerne i dette projekt. Dette ville betyde,
at anmodninger om adgang til maskinoversættelsestjenesten og
navnlig udviklingen af agenturspecifikke oversættelsesmaskiner
ville blive koordineret af centret.
Centret deltog i et interinstitutionelt udvekslingsprogram med
Europa-Parlamentets Euramis-gruppe. Denne erfaring gav
vigtigt input til centrets eget projekt om mere systematisk brug
af oversættelseshukommelsessoftware i forbehandlingen af
tekster, der skal oversættes.

I begyndelsen af 2011 traf centrets ledelse den beslutning at købe
et markedsprodukt i stedet for at sætte gang i en intern løsning.
Som led i forberedelsen af lanceringen af en udbudsprocedure
i begyndelsen af 2012 overdrog centret udarbejdelsen af en
markedsundersøgelse om oversættelsesworkflowsystemer
til en ekstern virksomhed. Denne undersøgelse bekræftede,
at der findes adskillige konkurrenter på markedet i dag, der
tilbyder gode, veludviklede og kundevenlige workflowværktøjer,
der ville kunne opfylde centrets behov. Sideløbende hermed
skred centrets arbejde med udarbejdelsen af de tekniske og
funktionelle specifikationer til det nye system frem, og disse vil
være et nøgleelement i udbuddet.

Programme

Client Portal
19

Se side 18.
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OVERSÆTTELSESCENTRETS ANDEN MISSION

Interinstitutionelle aktiviteter
ICTI-møder og -arbejdsgrupper

Inter-Active Terminology for Europe (IATE)

Centret har i mange år deltaget aktivt i et interinstitutionelt
samarbejde. Centret er medlem af ICTI (Det Interinstitutionelle
Udvalg for Oversættelse og Tolkning) og dettes undergrupper,
forretningsudvalget for oversættelse (ECT) og – på operationelt
niveau – koordineringsudvalget for oversættelse (CCT). Disse
organers opgaver er at forudse og muliggøre ændringer; at
fremme fælles aktiviteter; at udvikle synergier; at bygge videre
på, hvad andre gør; at dele produkter og omkostninger; og
at fremme udveksling af information og bedste praksis på
oversættelsesområdet.

ICTI’s partnere fortsatte med at tiltro
centret forvaltningen af IATE, som
er
EU’s
interinstitutionelle
terminologidatabase med over ni
millioner termer. Som i foregående
år stod centret i spidsen for den
administrative og tekniske support
til de interne og offentlige websteder
på projektpartnernes vegne og ledte den interinstitutionelle
styregruppe for IATE.

Ud over at deltage aktivt i flere arbejdsgrupper og initiativer var
centret især involveret i:

Det tekniske udviklingsarbejde forestås af centrets IATE-

ÎÎ Definitionen af et fælles uddannelsesforløb for
oversættere gennem opstilling af fælles krav efter
ansættelse og af anbefalede indsatsområder for livslang
læring. I den forbindelse slog centret igen til lyd for sit
"revisionsseminar" som et potentielt uddannelsesmodul,
der kunne gennemføres på interinstitutionelt niveau.
ÎÎ Interinstitutionelle
udvekslinger
af
oversættere,
oversættelsesassistenter og personale, der arbejder
i horisontale tjenester. Denne aktivitet udmøntede sig
konkret i udvekslingen af et antal medarbejdere fra centret
med andre institutioner.
ÎÎ Definitionen af centrale interinstitutionelle aktivitets- og
resultatindikatorer med henblik på at standardisere
oversættelsesaktiviteter i forskellige organisationer.
I den forbindelse udvekslede centret sin analyse af
"omkostnings- og tidsintensitet i forbindelse med ændring
af dokumenter" med de øvrige deltagende institutioner.
Disse aktiviteter, sammen med de øvrige ICTI-aktiviteter, som
centret deltog i, var af afgørende betydning for, at centret kunne
holde sig opdateret om interinstitutionelle udviklingstendenser
og for, at kommende ændringer, risici og muligheder kunne
forudses. Ydermere bidrog de til rationalisering af initiativer og
reduktion af omkostninger.

ate

1 143 280

660 876

10 934

31 607

108 361

171 594

186 197

IATE's målopfyldelse i 2011

support- og udviklingsgruppe, der består af fire eksterne
eksperter, der finansieres af ICTI's medlemmer. Blandt de
nye funktioner, som denne gruppe udviklede i 2011, var en
mekanisme, der forenkler tværinstitutionelle opdateringer og
validering og en Word-makro, der forbedrer integrationen af
terminologiarbejdet i oversættelsesarbejdsmiljøet. Gruppen
udviklede også et projektforslag om oprettelse af en
interinstitutionel terminologiportal.
IATE og oversættersamfundet
Oversættelsessamfundets interesse i IATE er fortsat stor.
F.eks. modtog den interinstitutionelle styregruppe for IATE
en forespørgsel fra De Forenede Nationers hovedkvarter
i New York om adgang til det interne IATE-websted. FN's
hovedkvarter var interesseret i at undersøge, hvordan visse
problemer var blevet løst af IATE i forbindelse med en
revision af FN's terminologiordninger. En anden forespørgsel,
der kunde imødekommes, kom fra TERTEL-projektet, som
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ønskede at integrere IATE i et metasøgeværktøj. TERTEL søger
at udvikle et metasøgewebsted for sprogene i "Trois espaces
linguistiques" (TEL), nemlig fransk, spansk og portugisisk.
Den interinstitutionelle styregruppe for IATE modtog tre forslag
om samarbejde fra virksomheder eller universiteter, der
ønskede, at IATE blev partner i et EU-finansieret forsknings- og
udviklingsprojekt:
ÎÎ LISE-projektet (Legal Language Interoperability Services)
ønskede, at IATE skulle deltage i projektets brugergruppe, og
at bruge IATE-terminologi til at demonstrere anvendeligheden
af datakonsolideringsværktøjer, der vil blive udviklet inden
for rammerne af LISE-projektet.
ÎÎ Sensunique-projektet forespurgte på metasøgning i IATE.
Dette projekt, der finansieres af det franske nationale
forskningscenter (Agence nationale de la recherche), vil give
lingvister et værktøj, der støtter oprettelsen af kontrollerede
ordbøger inden for specifikke områder. Projektet ønsker at
tilgå IATE via en webtjeneste for at kontrollere validiteten af
forslaget fra dette it-værktøj.
ÎÎ MONNET-projektet (Multilingual Ontologies for Networked
Knowledge). Dette EU-finansierede forskningsprojekt har
udviklet et værktøj, der oversætter ontologier og automatisk
bruger offentligt tilgængelige maskinoversættelsesværktøjer
(Google Translate). Projektlederen ønskede at bruge IATE
som en mere pålidelig kilde til oversættelser.
En af centrets opgaver som ansvarlig for IATE-værktøjet er at
overvåge og indberette IATE-partneres eventuelle overtrædelser
af ophavsretten. Et tilfælde blev opdaget og fulgt op på
interinstitutionelt plan i overensstemmelse med de gældende
offentlige procedurer.

4 %

1%
1%
4 % 1%

IAMLADP 2011
Som i tidligere år deltog centret aktivt
i de forskellige grupper i IAMLADPfamilien (International Annual Meeting
on
Language
Arrangements,
Documentation and Publications), herunder taskforcen om Joint
Training Ventures samt University Contact Group.

IAM

LADP

Centret deltog i IAMLADP’s årlige møde, der blev afholdt i juli 2011
i FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) i Rom.
Mødet fokuserede på flere forskellige aktuelle emner, såsom
problemet med at ansætte og fastholde sprogmedarbejdere, og
navnlig manglen på kvalificerede medarbejdere for bestemte
sprog. Personaleplanlægning blev ligeledes drøftet indgående,
hvilket ikke kan overraske i betragtning af, at 43 % af FN's
oversættere vil være gået på pension inden for fem år.

JIAMCATT 2011
Centret deltog på JIAMCATTmødet, der blev afholdt i Torino
i
april. Her havde det lejlighed til
at komme i kontakt med
forskellige institutioner og
organisationer (f.eks. Verdenshandelsorganisationen, WTO, og
Den
Internationale
Arbejdsorganisation,
ILO)
og
softwarevirksomheder med det formål at udveksle ideer og
løsninger, og diskutere behov på området for dokumentreferencer
og -søgning. Efter ønske fra nogle deltagere gjorde centrets
repræsentant rede for PreIATE-makroens funktion (en virtuel
særskilt del af IATE med midlertidige indgange eller råmateriale,
der skal verificeres, færdiggøres og endelig overføres til IATE).

en - Engelsk

1%

fr - Fransk

de - Tysk

16%

it - Italiensk

6%

nl - Hollandsk

6%

16%

es - Spansk
da - Dansk

7%

pt - Portugisisk
7%

12%
8%

8%

el - Græsk
fi - Finsk

sv - Svensk
la - Latin
pl - Polsk
lt - Litauisk
hu - Ungarsk

Termer efter sprog i IATE pr. ultimo 2011
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Andre eksterne opsøgende aktiviteter

Seminar om "Best practices in translation
revision"

Seminaret
"Best
practices in translation
revision"
(bedste
praksis inden for
oversættelsesrevision)
fremmer udveksling,
åbner op for debat
og harmoniserer god
praksis inden for
oversættelsesrevision.
Dette endagsseminar, der blev udformet i 2009, har været
afholdt 13 gange i forskellige lande af en gruppe af tre af
centrets oversættere for IAMLAPD's medlemsorganisationer,
oversættelsesstuderende og nye kolleger. Dette år blev
det præsenteret på universitetet i Tallinn og internt for nye
kolleger. Centret bød inden for dette initiativ velkommen
til professor Louise Brunette fra University of Quebec, en
fremtrædende specialist inden for sprogrevision, med hvem
der blev udvekslet synspunkter om dette emne.
På IAMLADP's møde i Rom blev uddannelseskurset om
"Best practices in translation revision" igen fremhævet som et
positivt eksempel på udveksling af viden blandt internationale
organisationer. Centret foreslog, at der udvikles et nyt
fællesforetagende inden for uddannelse i korrekturværktøjer,
der skal tilbydes IAMLADP's medlemmer fra og med 2012.

Professor Luisa Giacoma fra universitetet i Torino

Praktikanter i centret
I 2011 rekrutterede centret fire praktikanter, der var
universitetsstuderende eller unge med afsluttede
postkandidatstudier. De gennemførte deres praktikophold
inden for oversættelse, terminologi og maskinstøttet
oversættelse (CAT).
Centret var fortsat vært for praktikanter fra de øvrige EUinstitutioner og tog imod seks grupper fra Europa-Parlamentet
(over 150 praktikanter).

Kontakt med medlemsstaternes universiteter
Centret gav præsentationer om dets aktiviteter på universitetet
i Pisa, Bergen, Valladolid og Leicester.
Som et resultat af hovedtalen i Bergen blev centret
præsenteret i den første onlineversion af SYNAPS, et
kommunikationsfagskrift, der udgives af Bergen NHH
Business School.
En af disse kontakter, nemlig universitetet i Pisa, mundede ud
i en aftale om samarbejde på sprogområdet. Der blev indledt
en onlinehøring mellem en professor fra dette universitet og
centrets italienske gruppe, som nu kan spørge denne ekspert
til råds om specifikke lingvistiske forhold.
Centret modtog ligeledes besøg fra universitetet i Palermo,
og var vært ved et interinstitutionelt seminar om en tosproget
ordbog af professor Luisa Giacoma fra universitetet i Torino.
I kraft af praktikantudvælgelsesproceduren (se næste afsnit)
lykkedes det at nå ud til en række universiteter i hele Europa.

Praktikantgrupper fra andre EU-institutioner

Andre eksterne opsøgende aktiviteter
En regeringsdelegation fra det koreanske udenrigs- og
handelsministerium besøgte centret for at lære om, hvordan
oversættelse tilrettelægges der.
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V. EKSTERN KOMMUNIKATION
Oversættelsescentret – en praktisk
vejledning for kunder
I slutningen af året udgav centret en praktisk vejledning for
kunder for at lette deres daglige arbejde. Brochuren med titlen
"The Translation Centre – a practical guide for clients" giver
information om centrets organisationsstruktur, sprogtjenester
og priser samt praktiske retningslinjer for afgivelse af
bestillinger (på oversættelse). Den er tilgængelig i pdf-format
på kundeportalen.
ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

The language hub – Oversættelsescentrets kundenyhedsbrev
Centret forelagde det første
nummer af kundenyhedsbrevet,
The language hub, for
bestyrelsen på mødet i oktober.
No1
Formålet
med
denne
The language hub
publikation er at bringe centret
tættere på dets kunder, at give
dem et indblik i operationelle
forhold, og at fokusere på
aktuelle begivenheder eller
projekter. Det vil blive udgivet
en gang årligt (i oktober) på
kundeportalen, hvorimod den
nuværende kunderapport vil
blive omdelt på bestyrelsens møder i marts og offentliggjort på
centrets offentlige websted.
CdT - Translation Centre for the Bodies of the European Union

The Translation Centre’s client newsletter

Editorial

It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre
and about what we do for and with our 56 clients…

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit
from our language services, in order to understand and meet their needs.
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand
Management Section, in the Translation Support Department, manages
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators,
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises
language queries that frequently arise during the translation process, and
clarifies them in liaison with the client.

Overvældende stor interesse for
Oversættelsescentrets offentlige
websted
På centrets nye offentlige websted, der blev lanceret i november
2010, blev der registreret næsten 97 000 besøg i 2011. Det er
et af de få EU-websteder, der tilbyder lokaliseret indhold på
de 23 officielle sprog. Statistikker viser, at besøgende sætter
pris på det, idet webstedet regelmæssigt konsulteres på alle
sprog.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight
into our day-to-day business.
We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their
experience and commitment, help you carry out your mission in our
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and
fruitful!
Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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“

Our clients are
our raison d’être.
It is therefore
only normal that
we do our best
to accommodate
them.
Gailė Dagilienė

Bâtiment Nouvel Hémicycle  1 rue du Fort Thüngen  L-1499 Luxembourg  Tel.: +352 42 17 11 1  Fax: +352 42 17 11 220  cdt@cdt.europa.eu

ÎÎ https://clientportal.cdt.europa.eu

ÎÎ http://www.cdt.europa.eu

Udformning af rammebetingelser
for ekstern kommunikation

Oversættelsescentret er nu også på
Facebook

For at få en systematisk kommerciel tilgang til ekstern
kommunikation udarbejdede centret rammebetingelser for
ekstern kommunikation til vedtagelse i begyndelsen af januar
2012.

Centret supplerede sin eksterne kommunikationsprofil ved
at slutte sig til det sociale mediesamfund med sin lancering
på Facebook i oktober, idet håbet er at skabe større
opmærksomhed om dets arbejde blandt EU's borgere og nå
ud til nye målgrupper.
ÎÎ www.facebook.com/translationcentre
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Oversættelsescentrets organisationsplan

Bestyrelsen
Rytis Martikonis
Formand

Sektionen for strategisk planlægning
og overvågning

Oversættelsesafdeling

Vicechef

Gruppen
for germanske sprog

Gruppen
for romanske sprog og middelhavssprog

Afdeling for
oversættelsesspecifikke støttefunktioner

Direktør
Gailė Dagilienė

Gruppen for finsk-ugriske sprog og
baltiske sprog

Direktionssekretariatet

Administrationsafdeling

IT-afdeling

Budget- og finansgruppe

Udviklingssektion

Afdeling for Almene Anliggender

Vicechef

Interinstitutionel
IATE-gruppe

Efterspørgselsstyring

Regnskabsfører

Sektion for retlige anliggender
Gruppen for
slaviske sprog og græsk

Direktionssekretær / Sekretariat for bestyrelsen

Sektion for sprogog teknologispecifikke støttefunktioner

Sektion for menneskelige
ressourcer

Facilitetsog sikkerhedsgruppe

Brugerstøttesektion

IT-infrastruktursektion

Projektstyringskontor

Sektion for eksterne
forbindelser
og kommunikation

ARTEMIS JU
BEREC
CCE-EMPLOI
CDT
CEDEFOP
CEPOL
CFCA
CJEU
RÅDET
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
ECB
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIB
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERC
ESMA
ETF
EU-OSHA
EUROFOUND
EUROJUST
EUROPOL
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
FRONTEX
GSA
IMI JU
OHIM
OMBUDSMAND
REA
SJU
TEN-T EA

204
197
203

42
285

10
151
66

21

400
487

4080

2905

1165
42
948

176
1560
43
886

3247
3456

6110

9461

8185

7068

6224

6130

6427

7103

15055

14356

15399

15765

30927

28870

36955

36811

Mængde pr. kunde

89

1163
341
288
30

126
927

819
863
1547
253
337
470
42

86
127
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Samlet mængde
EF-varemærker og -design
60,87 % (433 885 sider)

Dokumenter
39,13 % (278 928 sider)

29
Mængde i forhold til skøn

697047

Fakturering

433885

452126

520415

484350
263162

263790

315624

286367

715916

Ændringsbudget 2011

836039

Oprindeligt budget 2011

770717

Foreløbigt budgetforslag 2011

Dokumenter
Varemærker

I alt

Menneskelige og finansielle ressourcer i 2011 (skønnede(*) i forhold til faktiske)
Aktiviteter

Tal type

Menneskelige ressourcer (**)(***)
I alt (%)

I alt

Tjenestemænd

Midlertidigt
ansatte

Finansielle ressourcer (***)
Kontraktansatte

Afsnit 1

Afsnit 2

Afsnit 3

Budget i alt

Budget (%)

Operationel Skønnet
kerneaktivitet:
oversættelse Faktisk

62,2 %

152,3

31,0

106,3

15,0

17 785 431

3 002 111

14 497 700

35 285 242

75,1 %

63,7 %

141,5

30,0

96,5

15

15 767 033

2 577 509

13 704 572

32 049 114

75,8 %

Skønnet

28,3 %

69,4

17,0

47,4

5,0

5 604 951

1 355 708

0

6 960 659

14,8 %

Faktisk

26,1 %

57,9

17,1

40,8

0

4 752 590

1 047 152

0

5 799 743

13,7 %

Skønnet

1,9 %

4,7

2,0

2,7

0,0

645 189

90 836

705 000

1 441 025

3,1 %

Støtteaktiviteter
Opsøgende aktiviteter

Faktisk

2,3 %

5,1

2,3

2,8

0

712 375

103 028

693 336

1 508 740

3,6 %

Skønnet

7,6 %

18,6

13,0

5,6

0,0

2 906 529

363 345

0

3 269 874

7,0 %

7,9 %

17,6

11,7

6,0

0

2 508 157

424 706

0

2 932 863

6,9 %

Skønnet

100,0 %

245,0

63,0

162,0

20

26 942 100

4 812 000

15 202 700

46 956 800

100 %

Faktisk

100,0 %

222

61

146

15

23 740 155

4 152 396

14 397 908

42 290 460

100 %

Styrings- og tilsynsaktiviteter Faktisk
Tilsammen

(*) Se det årlige arbejdsprogram for 2011.
(**) Udtrykt i heltidsækvivalenter (HTÆ).
(***) Oprundede tal.
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Nøgletal for 2011 pr. kunde(*)
ACER
ARTEMIS JU

Agenturet for Samarbejde mellem Energimyndigheder
Fællesforetagendet ARTEMIS

BEREC

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

CCE-EMPLOI
CoR
Cedefop
CEPOL
CFCA
CJEU
Rådet
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
ECB
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIB
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERCEA
ESMA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
Frontex
GSA
IMI JU
OHIM
OHIM TM
Ombudsmanden
REA
SJU
TEN-T EA

Europa-Kommissionens Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (DG-EMPL)
Den Europæiske Unions Regionsudvalg
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Det Europæiske Politiakademi
EU-Fiskerikontrolagenturet
Den Europæiske Unions Domstol
Rådet for Den Europæiske Union
EF-Sortsmyndigheden
Fællesforetagendet Clean Sky
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation
Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Det Europæiske Asylstøttekontor
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Den Europæiske Revisionsret
Den Europæiske Centralbank
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Det Europæiske Kemikalieagentur
Det Europæiske Forsvarsagentur
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Det Europæiske Miljøagentur
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Den Europæiske Investeringsbank
Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Det Europæiske Lægemiddelagentur
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
Fællesforetagendet ENIAC
Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
Det Europæiske Jernbaneagentur
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd
Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde
Den Europæiske Politienhed
EU-Satellitcentret
Fællesforetagendet for Fusionsenergiudvikling (F4E)
Fællesforetagendet for Brændselsceller og Brint
Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed
IMI-Fællesforetagendet
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) – Dokumenter
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) – Varemærker og design
Den Europæiske Ombudsmand
Forvaltningsorganet for Forskning
SESAR-Fællesforetagendet
Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet

(*) Kunderne står opført i alfabetisk rækkefølge.
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Antal sider i alt
Oversat

Skøn

Overholdelse af tidsfrister

Ønskede tidsfrister

(i dokumenter)

(i sider)

Bestilt

Leveret

Normal

Planlagt

Kundetilfredshedsformularer

Hasteoversættelser

Returneret

Returneringsprocent

0
86

0
p.m.

0
43

0
43

0
86

0
0

0
0

0
0

0 % ACER
0 % ARTEMIS JU

127

0

24

24

127

0

0

0

0 % BEREC

28 870
0
819
863
1 547
253
337
470
42
7 103
126
927
15 399
1 163
341
288
30
6 427
36 811
89
14 356
3 247
3 456
176
1 560
43
886
30 927
6 130
1 165
42
948
8 185
400
487
2 905
6 224
9 461
21
7 068
10
151
66
15 055
4 080
42
285
36 955
433 885
6 110
204
197
203

13 978
0
1 240
1 183
1 613
p.m.
3 736
1 290
p.m.
8 882
400
1 398
31 673
p.m.
Ikke
640
644
7 008
45 997
54
14 600
4 301
7 097
p.m.
4 774
Ikke
945
39 129
7 005
2 198
Ikke
1 075
4 839
488
Ikke
2 590
7 813
6 989
54
15 089
p.m.
538
p.m.
14 500
3 500
220
p.m.
52 210
520 415
4 839
297
376
423

3 133
0
181
85
137
13
41
180
21
718
28
51
388
10
36
59
3
352
4 038
5
845
240
632
48
106
22
26
9 569
269
65
21
141
300
131
85
241
1 349
1 777
21
559
3
24
44
897
93
21
42
6 520
433 885
759
68
153
110

3 085
0
178
85
136
13
40
180
21
714
28
47
387
10
36
59
3
349
3 990
5
842
238
621
48
105
22
26
9 450
269
65
21
141
287
131
85
241
1 307
1 774
20
557
3
24
43
890
89
21
42
6 339
433 885
757
68
153
109

8 863
0
603
853
1 146
213
134
253
42
4 653
105
429
1 261
0
322
245
26
6 427
27 573
48
785
2 554
1 433
160
1 492
1
878
2 756
1 519
1 036
0
792
5 033
328
382
787
4 612
7 175
21
5 063
0
105
44
13 198
3 909
0
282
17 481
433 885
664
197
132
197

18 314
0
0
0
0
22
145
0
0
1 224
0
0
14 117
0
0
0
0
0
6 930
0
13 204
0
0
0
0
42
0
24 407
0
0
0
0
2 855
8
0
0
1 247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 557
0
5 378
0
0
0

1 693
0
216
10
401
18
58
217
0
1 226
21
498
21
1 163
19
43
4
0
2 308
41
367
693
2 023
16
68
0
8
3 764
4 611
129
42
156
297
64
105
2 118
365
2 286
0
2 005
10
46
22
1 857
171
42
3
14 917
0
68
7
65
6

52
0
21
2
0
1
2
0
0
4
0
0
36
0
0
1
2
59
15
1
46
2
41
0
9
0
0
967
4
0
0
0
21
23
0
0
19
25
0
0
0
0
1
21
0
0
0
33
0
1
0
0
0

1,65 %
0
11,60 %
2,35 %
0%
7,69 %
4,88 %
0%
0%
0,56 %
0%
0%
9,28 %
0%
0%
1,69 %
50 %
15,69 %
0,37 %
20 %
5,44 %
0,83 %
6,49 %
0%
8,49 %
0%
0%
10,04 %
1,49 %
0%
0%
0%
7%
17,56 %
0%
0%
1,41 %
1,41 %
0%
0%
0%
0%
2,27 %
2,34 %
0%
0%
0%
0,50 %
0,13 %
0%
0%
0%

CCE-EMPLOI
CoR
Cedefop
CEPOL
CFCA
CJEU
Rådet
CPVO
CSJU
EACEA
EACI
EAHC
EASA
EASO
EBA
ECA
ECB
ECDC
ECHA
EDA
EDPS
EEA
EFSA
EIB
EIGE
EIOPA
EIT
EMA
EMCDDA
EMSA
ENIAC JU
ENISA
ERA
ERCEA
ESMA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
EUSC
F4E
FCH JU
FRA
Frontex
GSA
IMI JU
OHIM
OHIM TM
Ombudsmanden
REA
SJU
TEN-T EA
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CdT - Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

