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Kwijting 2013: Europees Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators (ACER)  

1. Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap voor de 

samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de 

antwoorden van het Agentschap1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2013 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het 

Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 

houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 

Europese Gemeenschappen3, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

                                                 
1  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 18. 
2  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 18. 
3  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 



 

 

nr. 1605/20021, en met name artikel 208, 

– gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators2, en met name artikel 24, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen3, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad4, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0117/2015), 

1. verleent de directeur van het Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor 

het begrotingsjaar 2013; 

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Agentschap voor de samenwerking 

tussen energieregulators, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 

publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 

                                                 
1  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
2  PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1. 
3  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 
4  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



 

 

2. Besluit van het Europees Parlement van 29 april 2015 over de afsluiting van de 

rekeningen van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het 

begrotingsjaar 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators voor het begrotingsjaar 2013, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Agentschap voor de 

samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013, tezamen met de 

antwoorden van het Agentschap1, 

– gezien de verklaring van de Rekenkamer2 voor het begrotingsjaar 2013 waarin de 

betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de 

onderliggende verrichtingen worden bevestigd, overeenkomstig artikel 287 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 17 februari 2015 betreffende de aan het 

Agentschap te verlenen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het 

begrotingsjaar 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– gezien artikel 319 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 

houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 

Europese Gemeenschappen3, 

– gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 

Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) 

nr. 1605/20024, en met name artikel 208, 

– gezien Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

13 juli 2009 tot oprichting van een Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators5, en met name artikel 24, 

– gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 

van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel 

Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen6, 

– gezien Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1271/2013 van de Commissie van 30 

                                                 
1  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 18. 
2  PB C 442 van 10.12.2014, blz. 18. 
3  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
4  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1. 
5  PB L 211 van 14.8.2009, blz. 1. 
6  PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72. 



 

 

september 2013 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement 

en de Raad1, en met name artikel 108, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0117/2015), 

1. stelt vast dat de definitieve jaarrekening van het Agentschap voor de samenwerking 

tussen energieregulators overeenkomt met de weergave in de bijlage bij het verslag van 

de Rekenkamer; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de afsluiting van de rekeningen van het Agentschap voor de 

samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 2013; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators, de Raad, de Commissie en 

de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de 

Europese Unie (serie L). 

                                                 
1  PB L 328 van 7.12.2013, blz. 42. 



 

 

3. Resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van het Agentschap voor de samenwerking tussen 

energieregulators voor het begrotingsjaar 2013 (2014/2123(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn besluit over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting 

van het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het 

begrotingsjaar 2013, 

– gezien artikel 94 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A8-0117/2015), 

A. overwegende dat de definitieve begroting van het Agentschap voor de samenwerking 

tussen energieregulators ("het Agentschap") voor het begrotingsjaar 2013 volgens zijn 

financiële staten 11 930 220 EUR bedroeg, d.w.z. een toename van 64,74 % ten 

opzichte van 2012, hetgeen verklaard kan worden door het feit dat het Agentschap pas 

recent is opgericht en door de uitvoering van de REMIT-verordening1; overwegende dat 

de begroting van het Agentschap volledig wordt gefinancierd met middelen van de 

begroting van de Unie; 

B. overwegende dat de Rekenkamer in haar verslag over de jaarrekening van het 

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators voor het begrotingsjaar 

2013 ("het verslag van de Rekenkamer") verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben 

gekregen dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en de onderliggende 

verrichtingen wettig en regelmatig zijn; 

Follow-up van de kwijting voor 2012 

1. maakt uit het verslag van de Rekenkamer op dat naar aanleiding van twee in het verslag 

van de Rekenkamer van 2011 geformuleerde opmerkingen die in het verslag van 2012 

als "lopen nog" aangemerkt waren, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat beide 

aanbevelingen nu in het verslag van de Rekenkamer als "afgerond" aangemerkt zijn; 

merkt voorts op dat naar aanleiding van de vijf in het verslag van de Rekenkamer van 

2012 geformuleerde opmerkingen, corrigerende maatregelen getroffen zijn en dat drie 

opmerkingen nu als "afgerond" en twee als "lopen nog" aangemerkt zijn; 

2.  verneemt van het Agentschap dat de maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen 

betreffende de aanwervingsprocedures van het Agentschap zijn geformaliseerd door de 

vaststelling van Besluit 2014-06 van zijn directeur van 4 april 2014; neemt er nota van 

dat dit besluit aan de Rekenkamer is voorgelegd en verzoekt het Agentschap de 

kwijtingsautoriteit van het advies van de Rekenkamer in kennis te stellen zodra het 

beschikbaar is; 

                                                 
1  Verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 

betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (PB L 326 van 

8.12.2011, blz. 1). 



 

 

3. erkent dat het Agentschap een reeks maatregelen heeft getroffen om de procedures 

inzake begrotingsplanning te verbeteren, door een reeks richtsnoeren te ontwikkelen en 

uit te voeren die door de bij de procedures inzake begrotingsplanning betrokken actoren 

moet worden gevolgd, alsook door stelselmatig ramingen en controles te verrichten van 

het gebruik van kredieten, met inbegrip van maandelijkse monitoring en verslaglegging 

inzake begrotingsuitvoering; 

Begrotings- en financieel beheer 

4. maakt uit het jaarlijkse activiteitenverslag (JAV) van het Agentschap van 2013 met 

bezorgdheid op dat er geen overeenkomst is bereikt over een bijdrage van de lidstaten 

van de Europese Vrijhandelsassociatie aan het Agentschap; 

5. neemt er nota van dat inspanningen op het gebied van begrotingstoezicht gedurende het 

begrotingsjaar 2013 hebben geresulteerd in een uitvoeringspercentage van de begroting 

van 97,53 %, wat een stijging betekent van 4 % ten opzichte van 2012, en dat het 

uitvoeringspercentage van de betalingskredieten 55,00 % bedroeg, minder dan de 

doelstelling van 70 % van het Agentschap, hetgeen volgens het JAV hoofdzakelijk komt 

doordat 2 989 000 EUR laattijdig is ontvangen op grond van een begrotingswijziging 

van 31 oktober 2013; 

6. stelt met bezorgdheid vast dat het Agentschap aan het einde van het jaar over 5 miljoen 

EUR aan kasgeld beschikte; verzoekt het Agentschap in de toekomst een strikt 

kasmiddelenbeheer te waarborgen; 

Vastleggingen en overdrachten 

7. merkt op dat van de vastgelegde kredieten onder titel II in totaal 1 900 000 EUR naar 

2014 is overgedragen, hoofdzakelijk als gevolg van de uitvoering van de REMIT-

verordening; neemt er nota van dat dit volgens de Rekenkamer een operationele, 

meerjarige activiteit is, die had moeten zijn begroot onder titel III; neemt er voorts nota 

van dat deze fout is gecorrigeerd in latere vastleggingskredieten;  

8. neemt er voorts nota van dat de overdrachten van vastgelegde kredieten voor titel III 

3 100 000 EUR bedroegen, d.w.z. 91 % van de totale vastleggingen voor titel III; neemt 

er kennis van dat deze overdrachten verband houden met de REMIT-verordening en dat 

het uitzonderlijk hoge percentage hoofdzakelijk het gevolg is van 2 989 000 EUR die 

zijn ontvangen op grond van een begrotingswijziging van 31 oktober 2013;  

9. verneemt vat het Agentschap dat er een reeks maatregelen is getroffen om de 

begrotingsplanning te verbeteren; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit in 

kennis te stellen van de voortgang en de resultaten van die maatregelen; 

Preventie van en omgang met belangenconflicten en transparantie 

10. verneemt van het Agentschap dat het zijn beleid voor de preventie van en de omgang 

met belangenconflicten heeft getoetst aan de richtsnoeren van de Commissie 

betreffende de preventie van en de omgang met belangenconflicten in de 

gedecentraliseerde agentschappen van de EU; neemt er nota van dat het Agentschap 

naar aanleiding van die toetsing een nieuw beleidsontwerp heeft opgesteld, dat het 

interne overlegproces van het Agentschap heeft doorlopen en door de raad van bestuur 

zal worden goedgekeurd; verzoekt het Agentschap de kwijtingsautoriteit in kennis te 



 

 

stellen van de resultaten van deze toetsing zodra deze beschikbaar zijn; 

11. neemt er voorts nota van dat de cv's en de belangenverklaringen van de leden van de 

raad van regulators, de directeur, het hoger management en de deskundigen die deel 

uitmaken van de deskundigengroepen van het Agentschap, alsmede de cv's van de leden 

van de raad van bestuur en de raad van beroep, openbaar gemaakt zijn op de website 

van het Agentschap; merkt op dat de belangenverklaringen van de directeur en van de 

leden van de raad van beroep openbaar zijn; 

Aanbestedings- en aanwervingsprocedures 

12. erkent dat het Agentschap nieuwe maatregelen heeft getroffen na de vaststelling van de 

richtsnoeren voor wervingsprocedures en werkzaamheden van de selectiecomités voor 

de selectie van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten; 

13. stelt vast dat de vragen voor de sollicitatiegesprekken en de toetsen vastgesteld worden 

voor de beoordeling van de sollicitaties; stelt voorts vast dat de criteria voor de toelating 

tot de schriftelijke toetsen en sollicitatiegesprekken en voor de lijst van geselecteerde 

kandidaten nader zijn gespecificeerd; 

Intern auditonderzoek 

14. neemt er nota van dat de dienst Interne Audit (IAS) van de Commissie een controle van 

het Agentschap heeft uitgevoerd overeenkomstig zijn strategisch controleplan voor het 

Agentschap voor 2013-2015;  

15. neemt er nota van dat de IAS bij die risicoanalyse in totaal acht processen met een hoog 

inherent risico heeft aangewezen die niet als controleerbaar konden worden beschouwd 

binnen het controleplan, aangezien de controles werden beoordeeld als afwezig of 

ontoereikend; neem er nota van dat het Agentschap een actieplan aan de IAS heeft 

voorgelegd om de vastgestelde gebreken te verhelpen;  

16. neemt er voorts nota van dat de IAS de volgende "zeer belangrijke" aanbevelingen heeft 

gedaan: 

– het jaarlijkse werkprogramma beter structureren, de inhoud ervan verrijken en 

ervoor zorgen dat het volledig is; 

– nauwer toezicht houden op aanbestedingsactiviteiten; 

– het operationele toezicht en het toezicht op de uitvoering van de begroting 

versterken;  

17. neemt er kennis van dat het Agentschap naar aanleiding van de aanbevelingen van de 

IAS een actieplan heeft opgesteld om de tekortkomingen te verhelpen; neemt er nota 

van dat de IAS van oordeel was dat de vastgestelde risico's in het actieplan op 

toereikende wijze worden aangepakt;  

18. neemt er nota van dat de IAS aan de hand van stukken heeft gecontroleerd of zijn 

eerdere aanbevelingen zijn uitgevoerd; neemt er nota van dat er op 31 december 2013 

geen kritische aanbevelingen meer openstaand waren en dat de uitvoering van de drie 



 

 

zeer belangrijke aanbevelingen op schema lag; 

o 

o     o 

19. verwijst voor andere, horizontale opmerkingen bij zijn kwijtingsbesluit naar zijn 

resolutie van 29 april 20151 over de prestaties en het financiële beheer van en de 

controle op de agentschappen. 

                                                 
1  Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(2015)0130. 


