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Absolutórium za rok 2008: Zásobovacia agentúra Euratomu 

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 (C7-0203/2009 – 

2009/2132(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za 

rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej 

agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým 

ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu3, a najmä na jeho článok 8, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o 

rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0076/2010), 

1. udeľuje generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu absolutórium za plnenie 

rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2008; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, generálnemu riaditeľovi Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, 

Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku 

Európskej únie (v sérii L). 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 6. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

 



2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Zásobovacej 

agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za 

rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej 

agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým 

ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu3, a najmä na jeho článok 8, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o 

rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0076/2010), 

1. schvaľuje účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie generálnemu riaditeľovi 

Zásobovacej agentúry Euratomu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho 

uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 6. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej 

agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 (C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Zásobovacej agentúry Euratomu za 

rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Zásobovacej 

agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami agentúry1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o 

rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým 

ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu3, a najmä na jeho článok 8, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o 

rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0076/2010), 

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 

za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú 

zákonné a správne, 

B. keďže v nadväznosti na rozhodnutie 2008/114/ES, Euratom, zmenila Zásobovacia 

agentúra Euratomu, ktorá bola založená v Luxemburgu v roku 1958, svoj štatút a stala sa 

agentúrou, 

1. berie na vedomie, že agentúra nedostala v roku 2008 žiadne dotácie na financovanie 

svojich činností a že Komisia hradila všetky výdavky agentúry, ktoré jej vznikli v rámci 

plnenia rozpočtu na rok 2008; berie tiež na vedomie, že záväzky prenesené z 

rozpočtového roka 2007 boli uhradené prostredníctvom nevyužitej časti dotácie na rok 

2007; 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 6. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



2. berie preto na vedomie, že keďže agentúra nemá samostatný rozpočet, je de facto 

súčasťou Komisie; 

3. kladie však dôraz na to, že v tejto súvislosti nastáva otázka, či je potrebné túto agentúru 

ponechať v jej súčasnej forme a organizačnej podobe; berie však na vedomie odpoveď 

agentúry, ktorá tvrdí, že súčasná situácia odzrkadľuje rovnováhu medzi jasným vzťahom 

s Komisiou (napr. Komisia môže vydávať usmernenia a menuje generálneho riaditeľa 

agentúry) na jednej strane a stupňom právnej a finančnej nezávislosti na druhej strane; 

Vnútorný audit 

4. konštatuje, že v súlade s článkom 3 svojho štatútu si agentúra zvolila vlastného 

vnútorného audítora, ktorý sa ujal funkcie až 1. júla 2009; 

o 

o o 

5. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 20101 o výkonnosti, finančnom 

hospodárení a kontrole agentúr. 

 

                                                 
1  Prijaté texty, P7_TA(2010)0139. 


