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2007. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 

1. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítésről (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az 

Ügynökség válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és különösen 60. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 

Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0163/2009), 

1. mentesítést ad az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára 

az Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 

vonatkozóan; 

2. észrevételeit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze; 

                                                 
1  HL C 278., 2008.10.31., 16. o. 
2  HL C 311., 2008.12.5., 20. o. 
3  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4  HL L 79., 2008.3.19., 1. o. 
5  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező 

állásfoglalást az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételükről az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat). 



2. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (C6-0439/2008 – 

2008/2266(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az 

Ügynökség válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és különösen 60. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 

Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0163/2009), 

1. megállapítja, hogy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség végleges éves 

beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentése mellékletének; 

2. jóváhagyja az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó elszámolásának lezárását; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 

Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában (L sorozat). 

                                                 
1  HL C 278., 2008.10.31., 16. o. 
2  HL C 311., 2008.12.5., 20. o. 
3  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4  HL L 79., 2008.3.19., 1. o. 
5  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



3. Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0439/2008 – 

2008/2266(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségnek a 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, az 

Ügynökség válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre4, és különösen 60. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Közlekedési és 

Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6-0163/2009), 

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az 

annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek, 

B. mivel 2008. április 22-én a Parlament megadta a mentesítést az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának az Ügynökség 2006-os 

pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan6, és a mentesítési 

határozatot kísérő állásfoglalásában a Parlament többek között 

                                                 
1  HL C 278., 2008.10.31., 16. o. 
2  HL C 311., 2008.12.5., 20. o. 
3  HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4  HL L 79., 2008.3.19., 1. o. 
5  HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
6  HL L 88., 2009.3.31., 201. o. 



 tudomásul vette, hogy a Számvevőszék ragaszkodik ahhoz, hogy az Ügynökség 

a Bizottsággal együttműködve vizsgálja felül jelenlegi díjrendszerét annak 

biztosítására, hogy a tanúsítási eljárásainak költségei indokoltak legyenek és a 

díjakból fedezhetők; 

 felhívta az Ügynökséget és a Bizottságot, hogy vizsgálják felül az Ügynökség 

díjszabási struktúráját a tanúsítási eljárások költségeinek és bevételeinek 

egyensúlyba hozatala érdekében; 

 tudomásul vette az Ügynökség válaszát, miszerint a 2007. június 1-jén hatályba 

lépett, a díjakra és költségekre vonatkozó szabályzatnak1 elegendő bevételt kell 

eredményeznie a tanúsítási eljárások költségeinek fedezéséhez; 

 felhívta az Ügynökséget, hogy vezessen be hatékony követelés-kezelési 

rendszert, lehetőség szerint kamatok felszámításával a késedelmes kifizetések 

vonatkozásában; 

1. megállapítja, hogy az Ügynökség a 2007-es költségvetésből 72 045 000 euró 

kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatban részesült; 

2. tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, amely szerint a 2007-es létszámtervben 

467 ideiglenes álláshely szerepelt, de mivel a személyzeti kiadásokra szánt 

előirányzatok nem fedezték ezen álláshelyek tényleges személyzeti költségeit, az 

Ügynökség megállapodott a Bizottsággal az álláshelyek számának legfeljebb 342-re 

csökkentéséről, amiből az év végéig 333-at be is töltöttek; 

3. tudomásul veszi az ügynökség válaszát, amely szerint a munkaerő csökkentésének oka 

az volt, hogy a tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló rendelet végrehajtásának első 

két évében az Ügynökség bevételei nem fedezték az előre jelzett összes kiadást; 

tudomásul veszi, hogy az Ügynökség a Bizottsággal egyetértésben kidolgozott, a 

2008–2010-es időszakra szóló személyzetpolitikai tervre hivatkozik, amely tükrözi az 

álláshelyek számának említett csökkentését; 

4. megállapítja, hogy a költségek és bevételek közötti, az előző mentesítési 

állásfoglalásban hangsúlyozott egyensúlyhiány tette szükségessé a személyzeti létszám 

467 főről 342 főre történő, 25%-os csökkentését; 

5. elvárja az Ügynökségtől, hogy a 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves 

beszámolójában adjon tájékoztatást arról tanúsítási és szolgáltatási díjakról szóló új 

rendelet végrehajtása révén milyen mértékben sikerült egyensúlyt elérni a tanúsítási 

tevékenységekkel kapcsolatos költségek és bevételek között; 

6. tudomásul veszi a Számvevőszék bírálatát, amely szerint az Ügynökség személyzeti 

politikájára vonatkozó 2007-es változásokat a létszámterv nem tükrözte, mivel nem 

került sor megfelelő módosítására; 

7. teljes mértékben támogatja a Számvevőszék ajánlását, hogy az Ügynökségnek 

alaposan ellenőriznie kell a költségvetési hatóság határozatainak alapjául szolgáló 

költségtervek következetességét, különösen a személyzeti költségek tekintetében; kéri 

                                                 
1  A Bizottság 593/2007/EK rendelete (HL L 140., 2007.6.1., 3. o.). 



az Ügynökséget, hogy biztosítsa: a létszámterv megfelel a tényleges helyzetnek; 

8. megállapítja, hogy a Számvevőszék és az Ügynökség nem ért egyet az Ügynökség 

által a tanúsítással kapcsolatos jövőbeli költségek fedezésére kapott 14 900 000 euró 

célhoz kötött bevétel kiszámításával; megjegyzi, hogy a Számvevőszék véleménye 

szerint az Ügynökség számításaiban helytelenül vette figyelembe a korábbi díjszabási 

rendelet alapján megfelelően kivetett díjakat is; megjegyzi, hogy az Ügynökség 

magyarázatot adott saját számítási módszerére, azt állítván, hogy jogosult volt az 

említett díjakat beszámítani alaprendelete szerint; 

9. tudomásul veszi a Számvevőszék bírálatát több ellenőrzött beszerzési eljárással 

kapcsolatban; tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék egy eljárást átláthatatlannak 

talált, mivel a pályázók nem kaptak teljes tájékoztatást az odaítélési szempontokról és 

azok értékeléséről; tudomásul veszi a Számvevőszék megállapítását, hogy három 

esetben meghívásos eljárást alkalmaztak, noha az odaítélendő szolgáltatások 

összértéke meghaladta azt a küszöböt, amelyen túl nyílt pályáztatást kell alkalmazni; 

10. kéri, hogy az Ügynökség tartsa be a válaszában adott ígéretét, amely szerint szigorúan 

megfelel a közbeszerzési szabályoknak, és különös figyelmet fordít arra, hogy 

egyértelmű tájékoztatást nyújtson a potenciális ajánlattevőknek; 

11. ösztönzi a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Ügynökség a jövőben szigorú 

pénzügyi fegyelmet tartson fenn, és mindig a jóváhagyott költségvetés keretein belül 

működjön; 

12. a mentesítési határozatot kísérő egyéb, horizontális jellegű észrevételek tekintetében 

utal az uniós ügynökségek pénzügyi gazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2009. 

április 23-i állásfoglalására1. 

 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0274. 


