
JELENTÉS

a Közösségi Növényfajta-hivatal 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról, a Hivatal 
válaszával együtt

(2017/C 417/08)

BEVEZETÉS

1. Az angers-i székhelyű Közösségi Növényfajta-hivatalt (a továbbiakban: a Hivatal, más néven CPVO) a 2100/94/EK 
tanácsi rendelet (1) hozta létre. A Hivatal fő feladata a növényfajták ipari tulajdonjogára vonatkozó uniós védelem megadása 
iránti kérelmek nyilvántartásba vétele és vizsgálata, valamint annak biztosítása, hogy a tagállamok illetékes hivatalai 
elvégezzék a szükséges szakmai vizsgálatokat.

2. A Hivatalra vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

A hivatalra vonatkozó főbb adatok

2015 2016

Költségvetés (millió euro) 14,7 16,1

Összlétszám december 31-én (1) 46 44

(1) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: A Hivataltól származó adatok.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint 
a Hivatal felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. Mindez 
adott esetben kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok 
elemzésével.

VÉLEMÉNY

4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a) a Hivatal beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból (3) 
és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (4) áll;

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.
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(1) HL L 227., 1994.9.1., 1. o.
(2) A Hivatal hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.cpvo.europa.eu.
(3) A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány 

változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(4) A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

http://www.cpvo.europa.eu


A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5. Véleményünk szerint a Hivatal 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges 
szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi a Hivatal 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi gazdasági 
események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8. Az EUMSZ 310–325. cikke és a Hivatal pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – 
a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, 
valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában 
foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és 
bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá 
annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk 
megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és 
szabályszerűségéért a végső felelősséget a Hivatal vezetősége viseli.

9. A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy a Hivatal képes-e tevékenységének 
folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának 
feltételezése.

10. Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11. Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a Hivatal beszámolója nem tartalmaz lényeges 
hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más 
hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. Az észszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem 
garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek 
eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön 
vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.
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12. Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy 
kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba 
a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából 
releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső 
kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az 
alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései észszerűek-e, valamint értékelést ad 
a beszámoló általános bemutatásáról is.

13. A bevételt illetően értékeljük a Hivatalnak a díjak és más jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha 
rendelkezik ilyenekkel.

14. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és 
elfogadták. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök 
helyes felhasználásáról, és a Hivatal az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az igazolást.

Egyéb

15. Véleményétől függetlenül a Számvevőszék felhívja a figyelmet arra, hogy az Egyesült Királyság 2017. március 29- 
én értesítette az Európai Tanácsot azon döntéséről, hogy kilép az Európai Unióból. A kilépés feltételeit meghatározó 
megállapodásról a jövőben fognak tárgyalni. A Hivatal költségvetése teljes mértékben önfinanszírozó: bevételei 
elsősorban a uniós növényfajta-oltalmi jogok kérelmezőitől és tulajdonosaitól származnak. Mivel azonban bevételeinek 
mindössze kb. 4 %-a származik egyesült királyságbeli székhelyű ügyfelektől, a Hivatal véleménye szerint nem valószínű, 
hogy az ország kilépése nagy kockázatot jelentene bevételeire nézve. A Hivatal úgy véli továbbá, hogy intézkedések révén 
biztosítható, hogy megfelelő létesítmények álljanak rendelkezésre a jelenleg az Egyesült Királyságban végzett 
fajvizsgálatokhoz; így a Hivatal üzletmenet-folytonosságát nem érintené jelentősebb kockázat.

16. A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

17. Nagyarányú – 788 540 euro, azaz 40 % (2015: 395 882 euro, azaz 28 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele 
a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében. Ezek főként olyan folyamatban lévő épületfelújításokhoz (284 423 euro), 
informatikai projektekhez (253 483 euro), valamint ellenőrzési és értékelési költségekhez (137 098 euro) kapcsolódnak, 
amelyek esetében a szolgáltatások egy részének teljesítése vagy a számlák befogadása csak 2017-ben történik meg.

18. A 2016-ra átvitt 2015-ös kifizetési előirányzatok törlési aránya is magas (17 %) volt a II. cím esetében (2015: 20 %), 
ami arra mutat, hogy javítani kell a költségvetési tervezésen.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

19. A Hivatal alapító rendelete nem írja elő a teljesítményének időszakos külső értékelését. Noha a Hivatal, illetve 
a Bizottság eseti alapon készített értékelést egy-egy konkrét témáról, a Hivatalnak a Bizottsággal együtt fontolóra kellene 
vennie a legtöbb más ügynökségnél már alkalmazott legalább ötévenkénti átfogó külső teljesítményértékelés megrendelését. 
Az alapító rendelet jövőbeli felülvizsgálata során be kellene vezetni ezt a követelményt.
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A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

20. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 19-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2014

A Hivatal elektronikus banki szolgáltatásokat használ a legtöbb 
kifizetéshez. A számvitelért felelős tisztségviselő és két helyettese 
jogosult elektronikus úton aláírni a kifizetéseket. Nincs szükség 
második személy aláírására, és ez pénzügyi kockázatot jelent 
a Hivatal számára.

Végrehajtandó

2014
Bár a Hivatal 1995-ben kezdte meg működését, még nem kötöttek 
székhely-megállapodást a fogadó tagállammal, ami meghatározná 
a Hivatal és személyzetének működési feltételeit.

Folyamatban

2015

Nagyarányú – 395 882 euro, azaz 28 % (2014: 394 599 euro, azaz 
30 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele a II. cím (Igazgatási 
kiadások) esetében. Ezek főként olyan informatikai projektekhez 
(134 030 euro), kiküldetési költségekhez (96 368 euro) és belső 
ellenőrzési költségekhez (82 070 euro) kapcsolódnak, amelyek 
esetében a szolgáltatások teljesítése vagy a számlák befogadása csak 
2016-ban történik meg.

n.a.

2015 A II. cím esetében nagy (20 %) volt a törölt 2014-es átvitelek aránya 
(2014: 26 %), ami tervezési hiányosságokra utal. Folyamatban

2015

A fellebbezésekhez kapcsolódó kiadásokat elvileg a fellebbezési 
díjaknak kellene fedezniük (1). Ezek a díjak azonban a tényleges 
költségeknek csak kis részét fedezik. 2015-ben a fellebbezési 
díjakból származó bevétel mindösszesen 11 000 euro volt (2014: 
12 500 euro), míg a fellebbezési tanács tagjaival kapcsolatos 
költségek mintegy 62 037 eurót tettek ki (2014: 80 114 euro).

n.a.

2015

2015. december 31-én a több mint 90 napja kifizetetlen díjak 
(főként éves díjak) 240 766 eurót tettek ki. A Hivatal nem használt 
ki minden, a pénzügyi szabályzatában meghatározott lehetőséget, 
mint pl. behajtást a kifizetetlen díjak beszedésére (2).

Folyamatban

(1) Az 1238/95/EK bizottsági rendelet (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.) preambulumbekezdései.
(2) A Hivatal pénzügyi szabályzatának 53. cikke.

2017.12.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 417/61



A HIVATAL VÁLASZA

A Hivatal tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzéseit.

17. A 2016. évi jelentős összegű átvitelek nagyrészt egy folyamatban lévő épületfelújítási és informatikai fejlesztési 
projekthez kapcsolódnak. E projektek megvalósítása működési okokból nem igazítható a naptári évhez. 
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