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2012. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testülete    

1. Az Európai Parlament 2014. október 23-i határozata az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (C7-0329/2013 – 

2013/2241(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának 

2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló 

jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt,1 

– tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7-0054/2014), 

– tekintettel a 2014. április 3-i, a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítés 

megadásáról szóló határozatot elhalasztó határozatára2 és az azt kísérő 

állásfoglalásra, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

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

rendeletre3 és különösen annak 185. cikkére, 

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és 

az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

                                                 
1 HL C 365., 2013.12.13., 9. o. 
2 HL L 266., 2014.9.5., 353. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 



 

 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) 

és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre2 és különösen annak 13. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. 

cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. 

november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre3, 

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre4 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0011/2014), 

1. mentesítést ad az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének 

Hivatala irányítóbizottsága számára a Hivatal 2012-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

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

képező állásfoglalást az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének 

Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, 

valamint gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való 

közzétételükről.  

                                                 
1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
2 HL L 337., 2009.12.18., 1. o. 
3 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
4 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 



 

 

2. Az Európai Parlament 2014. október 23-i határozata az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 

elszámolása lezárásáról (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának a 

2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló 

jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt1, 

– tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7-0054/2014), 

– tekintettel a 2014. április 3-i, a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítés 

megadásáról szóló határozatot elhalasztó határozatára2 és az azt kísérő 

állásfoglalásra, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

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

rendeletre3 és különösen annak 185. cikkére, 

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és 

az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre4 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) 

és Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre5 és különösen annak 13. cikkére, 

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. 

cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. 

november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre6, 

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

                                                 
1 HL C 365., 2013.12.13., 9. o. 
2 HL L 266., 2014.9.5., 353. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 
4 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
5 HL L 337., 2009.12.18., 1. o. 
6 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



 

 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre1 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0011/2014), 

1. jóváhagyja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 

2012-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Elektronikus Hírközlési 

Szabályozók Testületének Hivatala irányítóbizottságának, a Tanácsnak, a 

Bizottságnak és a Számvevőszéknek, valamint gondoskodjon az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.   

                                                 
1 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 



 

 

3. Az Európai Parlament 2014. október 23-i állásfoglalása az Európai Elektronikus 

Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 

képező megjegyzésekkel (C7-0329/2013 – 2013/2241(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete Hivatalának a 

2012-es pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének Hivatala 2012-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló 

jelentésére, a Hivatal válaszaival együtt1, 

– tekintettel a Tanács 2014. február 18-i ajánlására (05849/2014 – C7-0054/2014), 

– tekintettel a 2014. április 3-i, a 2012-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítés 

megadásáról szóló határozatot elhalasztó határozatára2 és az azt kísérő állásfoglalásra, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 

rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 185. cikkére, 

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre4 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és 

Hivatalának létrehozásáról szóló, 2009. november 25-i 1211/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre5 és különösen annak 13. cikkére, 

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 

rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

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

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre6, 

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

                                                 
1 HL C 365., 2013.12.13., 9. o. 
2 HL L 266., 2014.9.5., 353. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1. o. 
4 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
5 HL L 337., 2009.12.18., 1. o. 
6 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



 

 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre1 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0011/2014), 

Megjegyzések a tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről 

1. megjegyzi, hogy a tranzakciók jogszerűségével és szabályszerűségével kapcsolatos 

hiányosságok orvoslása érdekében az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók 

Testületének Hivatala (a Hivatal) valamennyi pénzügyi szereplő által alkalmazandó 

egyértelmű eljárásokat, részletes lépéseket és munkafolyamatokat foglalt bele pénzügyi 

és számviteli útmutatóiba; üdvözli, hogy az adott évről a következő évre történő 

átvitellel kapcsolatos folyamatok kiemelt figyelmet kaptak; 

Költségvetési és pénzgazdálkodás 

2. a Hivatal végleges éves beszámolója alapján megállapítja, hogy mind a költségvetés 

89,55%-os végrehajtási aránya, mind a kifizetési előirányzatok 76,57%-os végrehajtási 

aránya javulást mutat a 2012-es eredményekhez képest; elismeri a költségvetés 

végrehajtási arányának javítása érdekében tett lépéseket; úgy véli azonban, hogy 

további előrelépés szükséges, és sürgeti a Hivatalt, hogy a jövőben folytassa a 

költségvetési ellenőrzési tevékenységek javítását; 

Kötelezettségvállalások és átvitelek 

3. üdvözli a Hivatal által a kötelezettségvállalásokkal és az átvitelekkel kapcsolatos 

kérdések megoldása érdekében hozott intézkedéseket, mint például a jobb költségvetési 

tervezést, valamint a havi és év végi kifizetések szigorúbb felügyeletét; a Hivatal 

tájékoztatása alapján elismeri, hogy a Hivatal biztosította a pénzügyi folyamatokra 

közvetlen hatással lévő kulcsfontosságú álláshelyek betöltését, és előrelépést ért el a 

szakértők által igényelt kiküldetési költségek időben történő kimutatásával és 

visszatérítésével kapcsolatos eljárása területén; 

4. aggasztónak tartja, hogy a 2013-as pénzügyi évre átvitt törölt lekötött előirányzatok 

aránya továbbra is 28%, jóllehet az arány jelentős mértékben csökkent az előző évi 

45%-hoz képest; a Számvevőszék jelentése alapján elismeri, hogy ezek az átvitelek 

zömében a 2013 második felében aláírt, 2013-ra és 2014-re tervezett tevékenységekre 

vonatkozó szerződésekhez kapcsolódnak; 

5. megjegyzi, hogy a fel nem használt előirányzatok aránya a 2012-es 17%-ról 2013-ban 

14,6%-ra csökkent, hasonlóan a 2014-re történő átvitelek arányához, amely 611 223 

euróról (19%) 461 983 euróra (13%) mérséklődött; sürgeti a Hivatalt, hogy folytassa 

tevékenységei tervezésének és végrehajtásának javítását és csökkentse tovább az átviteli 

arányokat; 

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások 

                                                 
1 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 



 

 

6. tudomásul veszi egy kötelező és részletes beszerzési ellenőrzőlistának a Hivatal 

pénzügyi útmutatójába történő beemelését, valamint egy közbeszerzési tisztviselő 

kinevezését és a teljes személyzet számára szervezett általános közbeszerzési képzést; 

üdvözli, hogy ezen intézkedések a Hivatal beszerzési eljárásainak jobb előkészítését, 

végrehajtását, dokumentálását és összehangolását eredményezték; 

7. üdvözli a mentesítésért felelős hatóság kéréseire válaszul és a felvételi eljárás 

átláthatóságának növelése érdekében a jelenlegi felvételi eljárások tekintetében 

végrehajtott változtatásokat és javításokat, különös tekintettel az alábbiakra: 

– az írásbeli tesztek és a felvételi interjúkérdések, valamint a ponthatárok 

meghatározása a jelentkezések vizsgálatát megelőzően, 

– a vizsgabizottság kinevezésének és összetétele megváltozatásának a kinevezésre 

jogosult hatóság általi jóváhagyása, 

– a munkaerő-felvétellel kapcsolatban 2013-ban végrehajtott iránymutatások 

felülvizsgálata; 

8. üdvözli egyrészt a Hivatal felülvizsgált kommunikációs politikáját, amely szakmai 

szükségletek szerint biztosítja a személyzet mobiltelefonokkal történő ellátását, 

másrészt az e politika tiszteletben tartásának felügyelete érdekében elvégzett belső 

ellenőrzést; 

9. nyugtázza a Hivatal készpénzes műveleteire vonatkozó új banki szerződésnek egy 

„A+/A-1” besorolású bankkal történő megkötését; tudomásul veszi a 

készpénzgazdálkodással kapcsolatos iránymutatásoknak a Hivatal számviteli 

útmutatójába történő beemelését; 

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, és az átláthatóság 

10. tudomásul veszi, hogy a Hivatal szabályozói tanácsának, irányítóbizottságának és 

igazgatási vezetőjének éves összeférhetetlenségi nyilatkozatait hozzáférhetővé tették a 

Hivatal nyilvános dokumentum-nyilvántartásának külön szakaszaiban; megjegyzi, hogy 

a Hivatal személyzetére vonatkozó összeférhetetlenségi politika ugyanezen elveket 

követi, és hogy a személyzet összeférhetetlenségi nyilatkozatai szintén hozzáférhetőek a 

Hivatal nyilvános nyilvántartásán keresztül; 

11. megjegyzi, hogy a Hivatal nem tervezi jelenleg érvényes összeférhetetlenségi 

politikájának felülvizsgálatát, és hogy úgy véli, hogy valamennyi vonatkozó 

összeférhetetlenségi politikája megfelel a decentralizált uniós ügynökségeken belüli 

összeférhetetlenség megelőzéséről és kezeléséről szóló, 2013. decemberi bizottsági 

iránymutatásoknak; elismeri, hogy a Hivatal törekszik rá, hogy felhívja a figyelmet saját 

és tanácsa összeférhetetlenségi politikájára, és hogy szorosan nyomon fogja követni az 

ezen a téren bekövetkező valamennyi vonatkozó változást; 

Belső ellenőrzés 

12. megjegyzi, hogy a Hivatal megfelelt a tájékoztatási és kommunikációs (ICS 12) belső 

ellenőrzési normákra (ICS) vonatkozó valamennyi formai követelménynek; 



 

 

13. elismeri, hogy a Hivatalnál jelenleg zajlik a tervezés és a jelentéstétel kiigazítása 

mérhető célértékek bevezetésével a célokkal és teljesítménymutatókkal kapcsolatos 

belső ellenőrzési normák (ICS 5) végrehajtása érdekében; megjegyzi, hogy a folyamatra 

és eljárásokra vonatkozó belső ellenőrzési normák (ICS 8) végrehajtása érdekében a 

Hivatal kidolgozta saját eljárási útmutatóját, és részletes belső eljárást fogadott el az 

előírásoknak nem megfelelő valamennyi esemény nyilvántartásba vételére; megjegyzi, 

hogy a dokumentumkezelésre vonatkozó belső ellenőrzési normák (ICS 11) 

végrehajtása érdekében a Hivatal frissítette a dokumentumkezelésre vonatkozó belső 

eljárásait; 

14. megjegyzi, hogy a Hivatal leltározási eljárást hozott létre az állóeszközök 

nyilvántartásba vételére és értékesítésére, amelyet a pénzügyi útmutatója részeként 

fogadtak el; megjegyzi, hogy 2013 augusztusában fizikai leltárt készítettek; üdvözli, 

hogy a Hivatal eljárásai alapján az eszközök leltárazását minden évben elvégzik; 

15. megjegyzi, hogy az ICS Belső Ellenőrzési Szolgálat általi felülvizsgálata be van 

ütemezve; kéri a Hivatalt, hogy tegyen jelentést a mentesítésért felelős hatóságnak a 

felülvizsgálat eredményeiről, amint azok rendelkezésre állnak; 

Teljesítmény 

16. üdvözli a Hivatal közelmúltban tett lépéseit, amelyek célja, hogy javítsák az európai 

polgárokkal folytatott kommunikációt a Hivatal munkája által rájuk gyakorolt hatások 

tekintetében, különös tekintettel a mérhető és egyértelműen meghatározott 

célkitűzésekre, amelyek a Hivatal tevékenységeinek megfelelőbb értékelését teszik 

lehetővé; 

17.  tudomásul veszi, hogy a Hivatal elkezdett erőteljesebben uniós szervként megjelenni 

azáltal, hogy feltöltötte az Unió logóját honlapja egyes oldalaira, és várja ennek 

kiterjesztését a BEREC honlapjának egészére, valamint rendszerszintűen a 

kommunikáció minden területére, ezáltal biztosítva a Hivatal uniós költségvetésből való 

támogatásának láthatóságát; 

o 

o  o 

18. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében 

utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 

2014. április 3-i állásfoglalására1. 

 

                                                 
1 HL L 266., 2014.9.5., 359. o. 


