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Vastuuvapaus 2013: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto  

1. Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 vastuuvapauden myöntämisestä 

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen 

tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä 

viraston vastaukset1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 

(05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20023, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

                                                 
1  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 18. 
2  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 18. 
3  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 



annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 ja 

erityisesti sen 208 artiklan, 

– ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 

13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 713/20092 ja erityisesti sen 24 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 

19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20023, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 

puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen 

(EU) N:o 1271/20134 ja erityisesti sen 108 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2015), 

1. myöntää energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle 

vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013; 

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, 

neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden 

julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja). 

                                                 
1  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
2  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1. 
3  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. 
4  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42. 



2. Euroopan parlamentin päätös 29. huhtikuuta 2015 energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä 

(2014/2123(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen 

tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2013, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 sekä 

viraston vastaukset1, 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2013 koskevan 

lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta), 

– ottaa huomioon neuvoston 17. helmikuuta 2015 antaman suosituksen varainhoitovuoden 

2013 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 

(05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 

N:o 1605/20023, 

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20124 ja 

erityisesti sen 208 artiklan, 

– ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 

13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

N:o 713/20095 ja erityisesti sen 24 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 

185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 

19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20026, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 

N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 

                                                 
1  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 18. 
2  EUVL C 442, 10.12.2014, s. 18. 
3  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. 
4  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1. 
5  EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1. 
6  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72. 



puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen 

(EU) N:o 1271/20131 ja erityisesti sen 108 artiklan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2015), 

1. toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöstiedot 

käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä; 

2. hyväksyy energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2013 

tilien päättämisen; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen energia-alan sääntelyviranomaisten 

yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 

sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-

sarja). 

                                                 
1  EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42. 



3. Euroopan parlamentin päätöslauselma 29. huhtikuuta 2015, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan 

sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2013, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V, 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0117/2015), 

A. toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksen mukaan 

sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2013 oli 11 930 220 euroa, mikä 

merkitsee 64,74 prosentin lisäystä vuoteen 2012 verrattuna, ja toteaa lisäyksen johtuvan 

siitä, että virasto on perustettu äskettäin, sekä REMIT-asetuksen1 täytäntöönpanosta; 

toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta; 

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan energia-

alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2013 

saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit ovat luotettavat ja tilien 

perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

Vuoden 2012 vastuuvapausmenettelyn seuranta 

1. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2011 

kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2012 

kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja molemmat on nyt 

”toteutettu”; toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2012 kertomuksessa 

esitettyjen viiden huomautuksen johdosta toteutettiin korjaavia toimia ja kolme niistä on 

nyt ”toteutettu” ja kaksi on ”kesken”; 

2. panee viraston antamista tiedoista merkille, että viraston palvelukseenottomenettelyistä 

annettuihin suosituksiin liittyvät menettelyt on vahvistettu virallisesti 4. huhtikuuta 

2014 annetulla viraston johtajan päätöksellä 2014-06; toteaa, että kyseinen päätös on 

toimitettu tilintarkastustuomioistuimelle, ja kehottaa virastoa tiedottamaan 

vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tilintarkastustuomioistuimen lausunnosta 

heti, kun se on saatavilla; 

3.  toteaa, että virasto on toteuttanut useita toimia parantaakseen talousarvion 

suunnitteluprosesseja siten, että se on laatinut ja pannut täytäntöön ohjeita, joita 

talousarvion suunnitteluprosessiin osallistuvien toimijoiden on noudatettava, sekä 

laatinut säännöllisesti määrärahojen käyttöä koskevia ennusteita ja 

uudelleentarkasteluja, talousarvion toteutusta koskeva kuukausittainen seuranta ja 

raportointi mukaan luettuna; 

                                                 
1  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, 

energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1). 



Talousarvio- ja varainhallinto 

4. panee viraston vuoden 2013 toimintakertomuksesta huolestuneena merkille, että 

minkäänlaista sopimusta ei saatu aikaan Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden 

mahdollisesta osuudesta viraston rahoittamisessa; 

5. panee merkille, että varainhoitovuonna 2013 toteutetun talousarvion seurannan 

tuloksena talousarvion toteutusaste oli 97,53 prosenttia, mikä tarkoittaa 4 prosentin 

lisäystä vuoteen 2012 verrattuna, ja että maksumäärärahojen käyttöaste oli vain 

55 prosenttia ja jäi viraston asettamasta 70 prosentin tavoitteesta, mikä 

toimintakertomuksen mukaan johtui pääasiassa siitä, että virasto sai 2 989 000 euron 

suuruisen rahoituksen vasta 31. lokakuuta 2013 hyväksytyn lisätalousarvion myötä; 

6. toteaa huolestuneena, että virastolla oli vuoden lopussa 5,5 miljoonaa euroa 

käteisvaroja; pyytää virastoa huolehtimaan vastaisuudessa tarkasta kassanhallinnasta; 

Sitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle 

7. panee merkille, että virasto siirsi 1 900 000 euron verran sidottuja määrärahoja 

varainhoitovuodelle 2014 osastossa 2 pääasiassa REMIT-asetuksen täytäntöönpanon 

seurauksena; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan kyseessä on 

operatiivinen monivuotinen toiminta, joka olisi pitänyt budjetoida osastoon 3; panee 

lisäksi merkille, että tämä puute korjattiin seuraavien maksusitoumusmäärärahojen 

yhteydessä; 

8. panee merkille myös, että virasto siirsi 3 100 000 euron verran määrärahoja seuraavalle 

varainhoitovuodelle osastossa 3, mikä vastaa 91:tä prosenttia osaston 3 määrärahojen 

kokonaismäärästä; panee merkille, että kyseiset määrärahasiirrot liittyivät REMIT-

asetuksen täytäntöönpanoon ja että poikkeuksellisen suuret määrärahasiirrot johtuivat 

pääasiassa 2 989 000 euron suuruisesta rahoituksesta, jonka virasto sai 31. lokakuuta 

2013 hyväksytyn lisätalousarvion myötä; 

9. panee viraston antamista tiedoista merkille, että talousarviosuunnittelun parantamiseksi 

on toteutettu erinäisiä toimenpiteitä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle toimenpiteiden etenemisestä ja tuloksista; 

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus 

10. panee viraston antamista tiedoista merkille, että eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa 

koskevia viraston toimintaperiaatteita on arvioitu eturistiriitojen ehkäisemistä ja 

hallintaa unionin erillisvirastoissa koskevien komission suuntaviivojen perusteella; 

panee merkille, että arvioinnin tuloksena virasto laati uudet toimintaperiaatteet, joita on 

käsitelty viraston sisäisessä kuulemismenettelyssä ja jotka sen johtokunnan on määrä 

hyväksyä; kehottaa virastoa ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle 

arvioinnin tuloksista, kun ne ovat saatavilla; 

11. panee lisäksi merkille, että sääntelyneuvoston jäsenten, johtajan, ylimmän johdon ja 

viraston asiantuntijaryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden ansioluettelot ja etunäkökohtia 

koskevat ilmoitukset sekä johtokunnan ja valituslautakunnan jäsenten ansioluettelot 

ovat julkisesti saatavilla viraston verkkosivustolla; panee merkille, että johtajan ja 

valituslautakunnan ansioluettelot ja etunäkökohtia koskevat ilmoitukset ovat julkisesti 

saatavilla; 



Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt 

12. toteaa, että virasto on toteuttanut uusia toimia sen jälkeen, kun 

palvelukseenottomenettelyjä ja väliaikaisten tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden 

valintaan liittyvää valintalautakuntien työtä koskevat ohjeet hyväksyttiin; 

13. panee merkille, että haastattelujen ja kokeiden kysymykset laaditaan ennen hakemusten 

käsittelyä; toteaa myös, että kirjallisiin kokeisiin ja haastatteluihin pääsyä sekä 

varallaololuetteloon ottamista koskevat kriteerit määritellään yksityiskohtaisemmin; 

Sisäinen tarkastus 

14. panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) toimitti virastossa tarkastuksen 

sen virastoa varten vuosiksi 2013–2015 laatiman strategisen tarkastussuunnitelman 

mukaisesti; 

15. panee merkille, että IAS havaitsi riskinarvioinnissa yhteensä kahdeksan prosessia, joihin 

liittyi suuri riski ja joita ei voitu pitää tarkastussuunnitelman puitteissa 

tarkastuskelpoisina, koska katsottiin, että valvontaa ei ollut tai se oli riittämätöntä; 

panee merkille, että virasto toimitti IAS:lle toimintasuunnitelman havaittujen riskien 

lieventämiseksi; 

16. panee lisäksi merkille, että IAS antoi seuraavat erittäin tärkeät suositukset: 

– on parannettava vuotuisen työohjelman rakennetta ja sisältöä sekä varmistettava 

sen perusteellisuus 

– on vahvistettava hankintatoimien seurantaa 

– on vahvistettava operatiivisen toiminnan ja talousarvion toteutuksen seurantaa; 

17. panee merkille, että virasto laati IAS:n antamien suositusten perusteella 

toimintasuunnitelman puutteiden korjaamiseksi; toteaa, että IAS:n mukaan 

toimintasuunnitelmalla puututaan havaittuihin riskeihin asianmukaisella tavalla; 

18. panee merkille, että IAS tarkasteli asiakirjojen perusteella aiempien suositustensa 

täytäntöönpanoa; panee merkille, että yhtään kriittistä suositusta ei ollut panematta 

täytäntöön 31. joulukuuta 2013 ja että kolmen erittäin tärkeän suosituksen 

täytäntöönpano oli edennyt aikataulun mukaan; 

o 

o     o 

19. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 

luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 

varainhoidosta ja sen valvonnasta 29. huhtikuuta 2015 antamaansa päätöslauselmaan1. 

 

 

                                                 
1  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0130. 


