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Ansvarsfrihet för 2008: Europeiska datatillsynsmannen 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2008, avsnitt IX – Europeiska 

datatillsynsmannen (C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20081, 

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 

2008 – Volym I (C7-0180/2009)2, 

– med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens årsrapport om internrevisioner som 

genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet, 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar3, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med 

artikel 248 i EG-fördraget4, 

– med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt 

artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget5, särskilt 

artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0098/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar Europeiska datatillsynsmannen ansvarsfrihet för 

genomförandet av budget för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 

som utgör en del av beslutet till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, 

Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen samt att se till att de 
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offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens budget för 

budgetåret 2008, avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (C7-0180/2009 – 

2009/2076(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20081, 

– med beaktande av Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning för budgetåret 

2008 – Volym I (C7-0180/2009)2, 

– med beaktande av Europeiska datatillsynsmannens årsrapport om internrevisioner som 

genomförts under 2008, riktad till den myndighet som beviljar ansvarsfrihet, 

– med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för 

budgetåret 2008, samt de granskade institutionernas svar3, 

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet som avges av revisionsrätten i enlighet med 

artikel 248 i EG-fördraget4, 

– med beaktande av artikel 272.10 och artiklarna 274, 275 och 276 i EG-fördraget samt 

artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget5, särskilt 

artiklarna 50, 86, 145, 146 och 147, 

– med beaktande av artikel 77 i och bilaga VI till arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A7-0098/2010). 

1. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska datatillsynsmannen under 2008 hade 

åtagandebemyndiganden som uppgick till sammanlagt 5,3 miljoner EUR (2007: 

5 miljoner EUR6) med en utnyttjandegrad av 86,14 procent, vilket är under genomsnittet 

för de övriga institutionerna (95,67 procent). 

2. Europaparlamentet noterar den ständiga ökningen av fasta tjänster som tilldelats 

Europeiska datatillsynsmannen, från 29 under år 2007 till 33 under år 2008 

(2006: 24 tjänster). Det är positivt att alla tjänster har blivit tillsatta, och parlamentet 

noterar den kontrollerade tillväxten och begränsade expansionen både vad gäller 
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arbetsuppgifter och personal, vilket garanterar att ny personal blir ordentligt integrerad 

och utbildad. Dock noterar parlamentet att utgifterna under budgetposten ”övriga 

anställda” visar en genomförandegrad som är lägre än genomsnittet (51,98 procent). 

3. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten i sin årsrapport angav att revisionen inte 

ledde till några väsentliga iakttagelser när det gäller Europeiska datatillsynsmannen. 

4. Europaparlamentet välkomnar konsolideringen av förvaltningen av finansiella och 

personella resurser samt den förbättring av de interna kontrollfunktionernas funktion och 

effektivitet som åstadkoms under 2008. Parlamentet ser fram mot den framtida 

utvecklingen av de finansiella och personella resurserna samt den interna arbetsgången, 

vilka var bland de huvudmål som Europeiska datatillsynsmannen valde för 2009. 

5. Europaparlamentet påminner om att den administrativa hanteringen av alla 

Europeiska datatillsynsmannens tjänsteresor sköts av kommissionens utbetalningsbyrå 

(grundat på det administrativa samarbetsavtalet mellan generalsekreterarna för 

kommissionen, parlamentet och rådet, som undertecknades tillsammans med 

Europeiska datatillsynsmannen den 7 december 2006 för ytterligare en period på tre år 

från och med den 16 januari 2007). 

6. Europaparlamentet påminner om att den utvärdering som genomförts av 

Europeiska datatillsynsmannens internrevision (d.v.s. kommissionens internrevisor, 

grundat på det administrativa samarbetsavtalet) har visat att detta system för 

internkontroll fungerar och är effektivt samt dess förmåga att ge rimlig säkerhet när det 

gäller Europeiska datatillsynsmannens uppnående av sina mål. Parlamentet inväntar 

resultaten av den uppföljande granskningen. Parlamentet är nöjt med att internrapporten 

om de interna kontrollerna visade att 80 procent av de interna rekommendationerna hade 

genomförts. 

7. Europaparlamentet välkomnar den årliga publiceringen av vilka ekonomiska intressen 

som ledamöterna av institutionen har (Europeiska datatillsynsmannen och den 

biträdande datatillsynsmannen) i vilken arvoderade tjänster eller verksamheter och 

deklarerad yrkesverksamhet redovisas. 

8. Europaparlamentet begär att Europeiska datatillsynsmannen i sin kommande 

verksamhetsrapport (budgetåret 2009) inkluderar ett kapitel med en detaljerad 

redovisning av uppföljningen under året av parlamentets tidigare beslut avseende 

ansvarsfriheten. 

 


