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1. Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om decharge for gennemførelsen 

af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 

for regnskabsåret 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 med 

agenturets svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2013 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

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

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20024, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 

                                                 
1  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 18. 
2  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 18. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 



2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder1, særlig artikel 24, 

– 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 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 

30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 

208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20123, særlig 

artikel 108, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0117/2015), 

1. meddeler direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for 

regnskabsåret 2013; 

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning; 

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

del heraf, til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage 

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

                                                 
1  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1. 
2  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
3  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 



 

2. Europa-Parlamentets afgørelse af 29. april 2015 om afslutningen af regnskaberne 

for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for 

regnskabsåret 2013 (2014/2123(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013, 

– der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 med 

agenturets svar1, 

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2013 om regnskabernes 

rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 

287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

– der henviser til Rådets henstilling af 17. februar 2015 om decharge til agenturet for 

gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 

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

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 

og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20024, særlig artikel 

208, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 

2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder5, særlig artikel 24, 

– 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 Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 

vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget6, 

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 

30. september 2013 om finansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 

208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, særlig 

artikel 108, 

                                                 
1  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 18. 
2  EUT C 442 af 10.12.2014, s. 18. 
3  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. 
4  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1. 
5  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1. 
6  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72. 
7  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42. 



– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0117/2015), 

1. noterer sig, at det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder ser ud som vedføjet til Revisionsrettens beretning; 

2. godkender afslutningen af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem 

Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013; 

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Agenturet for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og 

Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions 

Tidende (L-udgaven). 



 

3.  Europa-Parlamentets beslutning af 29. april 2015 med bemærkningerne, der er en 

integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 

Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for 

regnskabsåret 2013 (2014/2123(DEC)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet 

for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 

– der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V, 

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0117/2015), 

A. der henviser til, at Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 

("agenturets") budget for regnskabsåret 2013 ifølge dets regnskab var på 

11 930 220 EUR, hvilket er en stigning på 64,74 % i forhold til 2012, som kan forklares 

med, at agenturet først er oprettet for nylig og som en konsekvens af gennemførelsen af 

REMIT-forordningen1; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens 

budget;  

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Agenturet for 

Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2013 

(Revisionsrettens beretning) har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 

årsregnskabet for agenturet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og 

formelt rigtige; 

Opfølgning på decharge for 2012 

1. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende 

foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens 

beretning for 2011, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 

2012, og at begge anbefalinger nu er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens 

beretning; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt 

angår fem bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og at 

tre nu er markeret som "afsluttet", mens to er markeret som "i gang"; 

2. erfarer fra agenturet, at foranstaltninger vedrørende anbefalingerne vedrørende 

agenturets ansættelsesprocedurer er blevet formaliseret efter vedtagelsen af direktørens 

afgørelse 2014-06 af 4. april 2014; bemærker, at direktørens afgørelse er blevet forelagt 

Revisionsretten, og opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om 

Revisionsrettens udtalelse, så snart denne foreligger; 

3. anerkender, at agenturet har gennemført en række foranstaltninger med henblik på at 

forbedre budgetplanlægningsprocesserne ved at udvikle og gennemføre et sæt 

retningslinjer, der skal følges af de aktører, der er involveret i 

budgetplanlægningsprocessen, samt ved at gennemføre en regelmæssig evaluering og 

                                                 
1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om 

integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1). 



tilpasning af det forventede forbrug af bevillinger, herunder månedlig overvågning af og 

indberetning om budgetgennemførelsen; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 

4. noterer sig med bekymring på baggrund af agenturets årlige aktivitetsrapport for 2013, 

at der ikke er indgået en aftale om eventuelle bidrag til agenturet fra Den Europæiske 

Frihandelssammenslutning (EFTA); 

5.  noterer sig, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2013 resulterede i en 

budgetudnyttelsesgrad på 97,53 %, hvilket udgør en stigning på 4 % i forhold til 2012, 

og at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var helt nede på 55 %, hvilket er 

under agenturets mål på 70 % og ifølge den årlige aktivitetsrapport hovedsageligt 

skyldes den sene modtagelse af 2 989 000 EUR via en ændring af budgettet, der blev 

godkendt den 31. oktober 2013; 

6.  bemærker med bekymring, at agenturets kontantbeholdning ved årets udgang var på 

5 500 000 mio. EUR; opfordrer agenturet til at sikre en stærk likviditetsstyring i 

fremtiden; 

Forpligtelser og fremførsler 

7. noterer sig, at et samlet beløb på 1 900 000 EUR i forpligtelsesbevillinger fra afsnit II 

blev fremført til 2014, hovedsageligt som et resultat af gennemførelsen af REMIT-

forordningen; noterer sig, at der ifølge Revisionsretten er tale om en operationel, flerårig 

aktivitet, som burde være budgetteret under afsnit III; bemærker endvidere, at denne 

mangel blev afhjulpet i efterfølgende forpligtelsesbevillinger;  

8. noterer sig endvidere, at fremførslerne til afsnit III beløb sig til 3 100 000 EUR, dvs. 

91 % af de samlede forpligtede bevillinger under afsnit III; erkender, at disse 

fremførsler var relateret til REMIT-forordningen, og at det ekstraordinært høje niveau 

navnlig skyldes en supplerende finansiering på 2 989 000 EUR, der blev modtaget via 

en ændring af budgettet, der blev godkendt den 31. oktober 2013;  

9. erfarer fra agenturet, at der er truffet en række foranstaltninger med henblik på at 

forbedre budgetplanlægningsprocesserne; opfordrer agenturet til at underrette 

dechargemyndigheden om fremskridtene med og resultaterne af disse foranstaltninger; 

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed 

10. erfarer fra agenturet, at det har revideret sin politik til forebyggelse og håndtering af 

interessekonflikter på grundlag af Kommissionens retningslinjer for forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter i de decentrale EU-agenturer; noterer sig, at agenturet 

som følge af denne revision har udarbejdet en ny politik, der har været genstand for en 

intern høringsproces i agenturet og skal vedtages af bestyrelsen; opfordrer agenturet til 

at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af vurderingen, når disse foreligger; 

11. bemærker endvidere, at cv'er for og interesseerklæringer fra medlemmerne af 

repræsentantskabet, direktøren, den øverste ledelse og de eksperter, der deltager i 

agenturets ekspertgrupper, samt cv'er for medlemmerne af bestyrelsen og klagenævnet 

er gjort offentligt tilgængelige på agenturets websted; bemærker, at interesseerklæringer 

fra direktøren og klagenævnets medlemmer er offentligt tilgængelige; 



Udbuds- og ansættelsesprocedurer 

12.  anerkender, at agenturet har gennemført nye foranstaltninger efter vedtagelsen af 

retningslinjer for ansættelsesprocedurer og udvælgelseskomitéernes arbejde vedrørende 

udvælgelsen af midlertidigt ansatte og kontraktansatte; 

13.  bemærker, at spørgsmålene til samtaler og prøver udarbejdes før udvælgelseskomitéens 

gennemgang af ansøgningerne; bemærker desuden, at kriteriet for adgang til de 

skriftlige prøver, samtaler og optagelsen på listen over egnede ansøgere er blevet 

nærmere præciseret; 

Intern revision 

14. erfarer, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af 

agenturet i overensstemmelse med dens strategiske revisionsplan for agenturet for 2013-

2015;  

15. bemærker, at IAS i forbindelse med risikovurderingen konstaterede i alt otte risikofyldte 

procedurer, som ikke kunne revideres i henhold til revisionsplanen, da kontrollerne blev 

vurderet til at være ikke-eksisterende eller utilstrækkelige; bemærker, at agenturet 

forelagde en handlingsplan for IAS med det formål at afhjælpe de konstaterede 

svagheder;  

16. erfarer endvidere, at IAS fremsatte følgende "meget vigtige" anbefalinger, nemlig at 

agenturet bør: 

– forbedre strukturen i, indholdet af og fuldstændigheden i det årlige arbejdsprogram 

– styrke overvågningen af udbudsaktiviteter 

– styrke den operationelle overvågning og overvågningen af budgetgennemførelsen;  

17. konstaterer, at agenturet som reaktion på anbefalingerne fra IAS har udarbejdet en 

handlingsplan med henblik på at afhjælpe manglerne; bemærker, at IAS anså 

handlingsplanen for at være tilstrækkelig til at afhjælpe de identificerede risici;  

18. bemærker, at IAS gennemførte en skrivebordskontrol for at følge op på gennemførelsen 

af sine tidligere anbefalinger; noterer sig, at der pr. 31. december 2013 ikke blev fundet 

nogen udestående kritiske anbefalinger, og at gennemførelsen af tre meget vigtige 

anbefalinger var i gang;  

o 

o     o 

19. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 

som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 29. april 20151 om agenturernes 

resultater, økonomisk forvaltning og kontrol. 

 

                                                 
1  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0130. 


