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Vastuuvapaus 2006: pääluokka IX, Euroopan tietosuojavaltuutettu 

1. Euroopan parlamentin päätös 22. huhtikuuta 2008 vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, 

pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20061, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 

– Nide I (C6–0370/2007)2, 

 

– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksen vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset3, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 

mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana 

olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 

276 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

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

N:o 1605/20025 ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V, 

 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0094/2008), 

 

1. myöntää Euroopan tietosuojavaltuutetulle vastuuvapauden talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2006; 

 

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa; 

 

                                                 
1 EUVL L 78, 15.3.2006. 
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3 EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1. 
4 EUVL C 274, 15.11.2007, s. 130. 
5 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 

N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9). 



3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 

päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, 

tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä (L-sarja). 

 



2. Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. huhtikuuta 2008, joka sisältää 

huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006, 

pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (C6-0370/2007 – 2007/2044(DEC)) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 20061, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2006 

– Nide I (C6–0370/2007)2, 

 

– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksen vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle vuonna 2006 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 ja tilintarkastustuomioistuimen 

erityiskertomukset sekä tarkastettujen toimielinten vastaukset3, 

 

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 

mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana 

olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta4, 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan 10 kohdan sekä 274, 275 ja 

276 artiklan, 

 

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 

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

N:o 1605/20025 ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 71 artiklan ja liitteen V, 

 

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0094/2008), 

 

1. panee merkille, että vuonna 2006 Euroopan tietosuojavaltuutetulla oli käytettävissään 

maksusitoumusmäärärahoja yhteensä 4 138 378 euroa (2 840 733 euroa vuonna 2005) ja 

että niiden käyttöaste oli 93,3 prosenttia; 

 

2. panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tekemä Euroopan 

tietosuojavaltuutetun tarkastus ei antanut aihetta olennaisiin huomautuksiin; panee 

merkille, että 1. tammikuuta 2005 tapahtuneen suoriteperusteisen kirjanpidon 

käyttöönoton jälkeen Euroopan tietosuojavaltuutetun vuoden 2006 tilinpäätöksestä 
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ilmenee, että sen taloudellinen tulos on kyseisenä vuonna negatiivinen 

(1 402 513 euroa) ja sillä on toisiaan vastaava määrä varoja ja vastuita (23 517 euroa); 

 

3. panee merkille, että komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston pääsihteereiden 

yhdessä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa allekirjoittama hallinnollista 

yhteistyöjärjestelyä koskeva sopimus uusittiin 7. joulukuuta 2006 ja että se on voimassa 

seuraavat kolme vuotta 16. tammikuuta 2007 alkaen; 

 

4. panee merkille, että edellä mainitun yhteistyösopimuksen perusteella komission 

maksutoimisto huolehtii Euroopan tietosuojavaltuutetun virkamatkojen hallinnollisesta 

käsittelystä ja että samoja sisäisiä sääntöjä sovelletaan virkamatkojen aikana 

aiheutuneiden majoituskustannusten korvaamiseen sen kahden henkilöstöryhmän, eli 

kahden jäsenen ja henkilöstön osalta; 

 

5. panee tyytyväisenä merkille, että jälkikäteen tehtävissä ennakkotarkastuksissa ja 

Euroopan tietosuojavaltuutetun lopullisten lausuntojen antamisessa on edetty hyvin ja 

että Euroopan tietosuojavaltuutetun asettama kevään 2007 määräaika on saanut 

toimielimet ja elimet lisäämään ponnistelujaan ilmoitusvelvollisuutensa täyttämiseksi; 

 

6. panee merkille, että Euroopan tietosuojavaltuutettu päätti 7. marraskuuta 2006 tehdyllä 

päätöksellä perustaa sisäisen valvontarakenteen, joka sopii sen toimintaan ja vastaa sen 

vaatimuksia; 

 

7. on tyytyväinen Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun 

päätökseen julkaista vuosittain ilmoitus taloudellisista eduistaan samanlaisella 

lomakkeella, jonka Euroopan parlamentin jäsenet vuosittain täyttävät ja joka sisältää 

asiaankuuluvaa tietoa muun muassa ilmoitusvelvollisuuden alaisesta ammatillisesta 

toiminnasta ja palkallisista toimista tai tehtävistä; 

 

8. onnittelee Euroopan tietosuojavaltuutettua tämän 12. syyskuuta 2007 tekemästä 

päätöksestä liittyä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä 25. toukokuuta 

1999 tehtyyn toimielinten sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

sisäisistä tutkimuksista1 sovellettaessa asetuksella (EY) N:o 1073/19992 perustettua 

järjestelmää. 
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2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 

1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1). 


