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Decharge 2007: Sektion IV, Domstolen 

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om decharge for gennemførelsen af 

Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret decharge, Sektion IV 

- Domstolen (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 

2007 - Bind I (C6-0418/2008)2, 

 

- der henviser til Domstolens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 

revisioner, der er foretaget i 2007, 

 

- der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for 

regnskabsåret 2007 med de kontrollerede institutioners svar3, 

 

- der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de 

underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 

2484, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget5, særlig 

artikel 50, 86, 145, 146 og 147, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0151/2009), 

 

1. meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Domstolens budget 

for regnskabsåret 2007; 

 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del 

heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske 

Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg 

for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 

                                                 
1  EUT L 77 af 16.3.2007. 
2  EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1. 
3  EUT C 286 af 10.11.2008, s. 1. 
4  EUT C 287 af 10.11.2008, s. 111. 
5  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 



2. Europa-Parlamentets beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske 

Unions almindelige budget for regnskabsåret 2007, Sektion IV – Domstolen 

(C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til De Europæiske Fællesskabers endelige årsregnskab for regnskabsåret 

2007 – Bind I (C6-0418/2008)2, 

 

- der henviser til Domstolens årsberetning til dechargemyndigheden om de interne 

revisioner, der er foretaget i 2007, 

 

- der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for 

regnskabsåret 2007 med de kontrollerede institutioners svar3, 

 

- der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de 

underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. EF-traktatens artikel 

2484, 

 

- der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276, 

 

- der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget5, særlig 

artikel 50, 86, 145, 146 og 147, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A6-0151/2009), 

 

1. bemærker, at Domstolens disponible forpligtelsesbevillinger i 2007 beløb sig til i alt 275 

mio. EUR (2006: 252 mio. EUR6) med en udnyttelsesgrad på 96,84 %, hvilket er højere 

end sidste år; 

 

2. konstaterer med tilfredshed, at Domstolen i juli 2007 vedtog en adfærdskodeks for 

medlemmer og forhenværende medlemmer af Domstolen, Retten i Første Instans og 

Retten for EU-personalesager7, som indeholder en forpligtelse til at indgive en erklæring 

om økonomiske interesser til Domstolens præsident; fastholder dog af hensyn til 

gennemskueligheden, og også selv om der ikke på nuværende tidspunkt foreligger noget 

                                                 
1  EUT L 77 af 16.3.2007. 
2  EUT C 287 af 10.11.2008, s. 1. 
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  2005: 232,6 mio. EUR. 

7
  EUT C 223 af 22.9.2007, s. 1. 



retligt krav, sit gentagne krav om, at konkrete erklæringer offentliggøres f.eks. på 

Domstolens websted; foreslår desuden, at der udnævnes en uafhængig tilsynsførende, 

som skal have til opgave hvert år offentligt at rapportere om de modtagne erklæringer for 

således at sikre troværdig overvågning og kontrol; 

 

3. påpeger, at antallet af tjenestemænd og øvrige ansatte (midlertidigt ansatte og 

kontraktansatte) i løbet af 2007 steg med 7,9 % til i alt 1 928 hovedsagelig som følge af 

Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse; 

 

4. glæder sig over forbedringen med hensyn til rekruttering af kvalificeret personale, som 

ansættes i henhold til personalevedtægten på grundlag af udvælgelsesprøver organiseret 

af EPSO, og behandlingen af visse vanskeligheder med hensyn til bestemte stillinger 

(hovedsagelig tolke og it-specialister); 

 

5. påpeger, at Revisionsretten i punkt 11.19 i årsberetningen for 2007 fremsatte følgende 

bemærkninger: "Ved revisionen konstaterede Retten, at afgørelsen fra Domstolens 

administrationsudvalg om rekruttering og ansættelse af kontraktansatte ikke indeholder en 

procedure for udvælgelse af "kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner" [... ] 

Domstolen har således ikke etableret en formel udvælgelsesprocedure med henblik på 

ansættelse af personale på korttidskontrakter til at erstatte personer, som midlertidigt er 

ude af stand til at udøve deres funktioner."; 

 

6. er enig med Revisionsretten, når den siger: "Da der ikke er fastlagt specifikke procedurer 

for udvælgelse af kontraktansatte til varetagelse af hjælpefunktioner" (for eksempel 

anvendelse af udvælgelseskomitéer), sikrer de bestemmelser, der finder anvendelse i 

Domstolen ikke i sådanne tilfælde, at kravene [...] i "Ansættelsesvilkårene for de øvrige 

ansatte i Fællesskaberne" opfyldes fuldt ud, og at enhver risiko for en ikke-objektiv 

udvælgelse undgås."; anmoder derfor om, at der også etableres passende 

ansættelsesprocedurer for denne kategori af kontraktansatte; 

 

7. giver udtryk for sin tilfredshed med, at der pr. 1. oktober 2007 er oprettet to separate 

administrative enheder (en intern revisionsenhed og en kontrolenhed) med hver deres 

kontorchef, hvilket bringer en situation til ophør, som både Revisionsretten og 

Parlamentet i tidligere år har kritiseret, hvor lederen af den interne revisionsenhed var 

ansvarlig for den forudgående kontrol af de anvisningsberettigedes transaktioner; 

 

8. konstaterer med tilfredshed, at Domstolens administrationsudvalg den 12. december 2007 

ændrede den interne revisors mandat, således at det årlige arbejdsprogram for den interne 

revisionsenhed nu vedtages på grundlag af en vurdering af de faktiske risici, institutionen 

står over for; 

 

9. konstaterer, at der er indført en ny procedure for behandling af anlægsaktiver i forbindelse 

med, at der i 2007 blev etableret et nyt integreret system for forvaltning og finanskontrol 

(SAP), som den 1. januar 2008 erstattede Sucre Abac-systemet for regnskabsføring og 

finansforvaltning; glæder sig over, at det nye SAP-system er udviklet på interinstitutionelt 

plan af Rådet, Revisionsretten og Domstolen og derfor indebærer betydelige 

budgetbesparelser, ligesom det giver de tre involverede institutioner en 

effektivitetsgevinst; 

 

10. glæder sig over det frugtbare interinstitutionelle samarbejde med Revisionsretten på 



uddannelsesområdet; 

 

11. glæder sig over, at de forhandlede kontrakters andel af de tildelte kontrakter er reduceret 

fra 34 % i 2006 til 32 % i 2007 (med en værdi på mere end 60 000 EUR – efter ændringen 

af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen1); opfordrer Domstolen til at 

fortsætte sine bestræbelser på yderligere at reducere denne andel; 

 

12. bemærker, at 2006 reelt var det andet år, hvor den nyligt oprettede Retten for EU-

personalesager udførte sine judicielle aktiviteter, efter at den påbegyndte sin virksomhed i 

december 2005, og at dens forretningsorden trådte i kraft den 1. november 2007; 

 

13. glæder sig for fjerde år i træk over, at varigheden af sagsbehandlingen ved Domstolen er 

blevet reduceret, samt at antallet af afsluttede sager er steget med næsten 10 % fra 2006; 

finder det dog foruroligende, at puklen af verserende sager er vokset for alle tre retters 

vedkommende, især for Retten i Første Instans (+12 % fra 1029 sager i 2006 til 1154 i 

2007); 

 

14. forstår, at denne kraftige stigning i antallet af verserende sager ved Retten i Første Instans 

skyldes, at antallet af nye sager, der indledes, er stigende, samt at sagerne bliver stadig 

mere komplekse og forskelligartede; støtter fuldt ud Domstolens bestræbelser på at 

omlægge sin interne struktur og sine arbejdsprocedurer for at øge effektiviteten og 

nedbringe sagspuklen; 

 

15. glæder sig over offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende af en beretning om 

den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 20072, som ledsager 

Domstolens årsregnskaber for 2007 og bl.a. indeholder en redegørelse for 

udnyttelsesgraden for bevillingerne og en oversigt over bevillingsoverførsler i løbet af 

regnskabsåret 2007; 

 

16. påskønner Domstolens etablerede praksis med at lade aktivitetsrapporten indeholde et 

kapitel, som beskriver opfølgningen i årets løb på Parlamentets tidligere 

dechargeafgørelser og Revisionsrettens beretninger; 

 

17. bemærker, at dens regler om indkøb trods ændringerne i finansforordningen stadig er 

overdrevent omstændelige for mindre institutioner, såsom Domstolen, navnlig hvad angår 

udbud af aftaler til relativt små beløb; opfordrer Kommissionen til i sit indledende arbejde 

inden udformning af eventuelle fremtidige forslag til ændring af finansforordningen i vid 

udstrækning at høre Domstolens justitssekretær og dennes administration med henblik på 

at sikre, at der til fulde tages højde for deres betænkeligheder i det endelige forslag. 

 

                                                 
1
  Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om 

gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 

31.12.2002, s. 1). 
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  EUT C 15 af 21.1.2009, s. 1. 


