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Decharge 2007: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme 

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

budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme for regnskabsåret 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 

og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det 

Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 

2007 med centrets svar2, 

 

- der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009), 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276, 

 

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

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 

artikel 185, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 

2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse og kontrol med sygdomme4, 

særlig artikel 23, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 

2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0170/2009), 

 

1. meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2007; 

 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

 

                                                 
1  EUT C 278 af 31.10.2008, s. 48. 
2  EUT C 311 af 5.12.2008, s. 122. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1. 
5  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 



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

heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 

offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven). 



2. Europa-Parlamentets afgørelse af 23. april 2009 om afslutning af regnskaberne for 

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for 

regnskabsåret 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 

og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det 

Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 

2007 med centrets svar2, 

 

- der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 - C6-0060/2009), 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276, 

 

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

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 

artikel 185, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 

2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse og kontrol med sygdomme4, 

særlig artikel 23, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 

2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0170/2009), 

 

1. noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og 

Kontrol med Sygdomme ser ud som vedføjet til Revisionsrettens beretning; 

 

2. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 

og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007; 

 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center 

for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og 

Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
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Tidende (L-udgaven). 



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

integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 

Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for 

regnskabsåret 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

 

- der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 

og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 20071, 

 

- der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det 

Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 

2007 med centrets svar2, 

 

- der henviser til Rådets henstilling af 10. februar 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

 

- der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 276, 

 

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

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, særlig 

artikel 185, 

 

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 21. april 

2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med 

sygdomme4, særlig artikel 23, 

 

- der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 

2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20025, særlig artikel 94, 

 

- der henviser til forretningsordenens artikel 71 og bilag V, 

 

- der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om 

Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0170/2009), 

 

A. der henviser til, at Revisionsretten fastslog, at den har fået rimelig sikkerhed for, at det 

endelige årsregnskab for regnskabsåret 2007 er rigtigt, og at de underliggende 

transaktioner er lovlige og formelt rigtige; 

 

B. der henviser til, at Parlamentet den 22. april 2008 meddelte decharge til direktøren for Det 

Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for gennemførelsen 

af centrets budget for regnskabsåret 20066 og bl.a. noterede sig, at Revisionsretten i sin 
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årsberetning for 2006 bemærkede, at næsten 45 % af de forpligtelser, der blev indgået i 

årets løb, blev fremført, og at der i andet halvår af 2006 blev foretaget mange overførsler, 

hovedsageligt på grund af unøjagtige overslag over personalebehov, uden at bestyrelsen 

var blevet rettidigt informeret herom; 

 

1. bemærker, at centrets budget steg fra 17 100 000 EUR i 2006 til 28 900 000 EUR i 2007; 

 

2. anser centret for at være en central institution for styrkelse og udvikling af 

sygdomsovervågningen i Europa samt for vurdering og formidling af kendskabet til 

aktuelle og spirende trusler mod menneskers sundhed som følge af infektionssygdomme; 

 

3. bemærker med tilfredshed, at centret i 2007 var i stand til at udvikle et betragteligt antal 

produkter og tjenester inden for epidemiologi, overvågning og forebyggelse af samt 

kontrol med smitsomme sygdomme og udgav en række forskellige videnskabelige 

rapporter; 

 

4. bemærker, at procentsatsen for fremførte forpligtelser i 2006 var på næsten 45 %, og at 

der ikke skete nogen væsentlige forbedringer i 2007, hvor den var tæt på 43 %, hvilket 

viser, at centret har problemer med at gennemføre sit budget; 

 

5. noterer sig endvidere Revisionsrettens bemærkning om, at omfanget af 

budgetændringsforslag afslørede svagheder i overvågningen af budgetgennemførelsen; 

 

6. er foruroliget over Revisionsrettens konklusion om, at denne situation er i modstrid med 

principperne om etårighed og specificering; 

 

7. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at budgetændringsforslagene, selvom 

centrets arbejdsprogram for 2007 var aktivitetsbaseret, ikke blev ledsaget af en analyse af 

deres indvirkning på arbejdsprogrammet og opfyldelsen af målsætningerne; 

 

8. er tilfreds med centrets svar om, at det fra 2008 har ajourført sit arbejdsprogram i 

forbindelse med budgetændringsforslag; 

 

9. bemærker Revisionsrettens kritik vedrørende den regnearksbaserede lagerbeholdnings 

begrænsede pålidelighed; 

 

10. er tilfreds med, at centret i mellemtiden har indført et nyt system til opgørelse af 

aktiverne, som vil blive benyttet ved afslutningen af regnskaberne for 2008; 

 

11. er bekymret over Revisionsrettens bemærkning om, at centret anvendte 500 000 EUR på 

renovationsarbejde på de bygninger, der er lejet ud til centret, og at der ligesom i 2006 

blev truffet afgørelse om dette arbejde ved en direkte aftale mellem centret og ejeren, 

uden at arbejdets art, tidsfristerne og betalingsbetingelserne blev specificeret; bemærker, 

at denne praksis ifølge Revisionsretten ikke overholdt finansforordningen og var i strid 

med princippet om sparsommelighed; 

 

12. opfordrer centret til hurtigst muligt at bringe sin praksis i overensstemmelse med 

finansforordningen og princippet om sparsommelighed og til at rapportere om 

opfølgningen på Revisionsrettens bemærkninger i sin beretning om den budgetmæssige 

og økonomiske forvaltning i 2008; 



 

13. bemærker de fremskridt, der er gjort i forbindelse med gennemførelsen af centrets 

rekrutteringsplan, men understreger, at der er behov for en yderligere indsats for at nå op 

på det fulde antal ansatte; 

 

Opfølgning på tidligere dechargeprocedurer 

 

14. bemærker, at Revisionsretten ligesom i 2006 fandt svagheder med hensyn til 

budgetgennemførelsen, navnlig et højt niveau af fremførte bevillinger; 

 

15. opfordrer centret til at følge op på Revisionsrettens anbefalinger, særligt med hensyn til 

budgetgennemførelsen, og til at rapportere om den indsats, der er udført, samt om de 

opnåede resultater i den kommende årsrapport for 2008; 

 

o 
o     o 

 
16. henviser vedrørende øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af 

horisontal karakter, til sin beslutning af 23. april 2009 om økonomisk forvaltning og 

kontrol med EU-agenturer1. 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0274. 


