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BEVEZETÉS 

1. A koppenhágai székhelyű Európai Környezetvédelmi Ügynökséget 

(a továbbiakban: az Ügynökség, más néven EEA) az 1210/90/EGK tanácsi 

rendelet1 hozta létre. Az Ügynökség feladata olyan megfigyelési hálózat 

létrehozása, amely a Bizottságot, a Parlamentet, a tagállamokat és általában a 

nyilvánosságot megbízhatóan tájékoztatja a környezet állapotáról. 

E tájékoztatásnak elsősorban azt kell elősegítenie, hogy az Európai Unió és a 

tagállamok intézkedéseket hozhassanak a környezet védelmére és fel tudják 

mérni azok eredményességét2

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK 

. 

2. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, 

tranzakciók közvetlen vizsgálatát, valamint az Ügynökség felügyeleti és 

kontrollrendszereiben alkalmazott legfontosabb kontrollmechanizmusok 

értékelését foglalja magában. Mindez adott esetben kiegészül más ellenőrök 

munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi 

nyilatkozatok elemzésével. 

MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke 

alapján a Számvevőszék ellenőrizte a következőket: 

                                            
1 HL L 120., 1990.5.11., 1. o. 

2 Az Ügynökség hatáskörét és tevékenységeit a II. melléklet foglalja össze, 
tájékoztató jelleggel. 
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a) az Ügynökség éves beszámolója, amely a 2013. december 31-én véget ért 

pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokból3 és a költségvetés 

végrehajtásáról szóló jelentésekből4

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége. 

 áll, és 

A vezetés felelőssége 

4. A vezetés felelőssége az Ügynökség éves beszámolójának elkészítése és 

valós bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók 

jogszerűsége és szabályszerűsége5

a) Az Ügynökség éves beszámolója tekintetében a vezetés felelősségi 

körébe tartozik: az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges 

hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és valós bemutatását 

lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítása, megvalósítása és 

fenntartása; a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 

számviteli szabályok

: 

6

                                            
3 Ezek a következőkből állnak: a mérleg, az eredménykimutatás, a pénzforgalmi 

kimutatás, a nettó eszközök változását feltüntető kimutatás, és a számviteli 
politika meghatározó alapelveit és további magyarázatokat tartalmazó összegzés. 

 alapján megfelelő számviteli politika megválasztása 

és alkalmazása; és a körülményeknek megfelelően ésszerű számviteli 

becslések készítése. Az igazgató hagyja jóvá az Ügynökség éves 

beszámolóját azután, hogy a számvitelért felelős tisztviselő az összes 

4 Ezek a költségvetési eredménykimutatásból és a költségvetési 
eredménykimutatás mellékletéből állnak. 

5  Az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 328., 
2013.12.7., 42. o.) 39. és 50. cikke. 

6 A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok 
a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége (IFAC) által kibocsátott Nemzetközi 
Költségvetési Számviteli Standardokra (IPSAS), illetve adott esetben a 
Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) által kibocsátott Nemzetközi 
Számviteli Standardokra (IAS)/Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokra 
(IFRS) támaszkodnak. 
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rendelkezésre álló információ alapján egy olyan kísérő nyilatkozattal 

egyetemben elkészítette azt, amelyben a tisztviselő többek között kijelenti, 

hogy ésszerű bizonyossággal rendelkezik afelől, hogy a beszámoló 

minden lényeges szempontból valós és hű képet ad az Ügynökség 

pénzügyi helyzetéről. 

b) A vezetés felelőssége a mögöttes tranzakciók jogszerűsége és 

szabályszerűsége, illetve a gondos pénzgazdálkodás elveinek követése 

tekintetében abban áll, hogy ki kell alakítania, meg kell valósítania és fenn 

kell tartania egy olyan eredményes és hatékony belső kontrollrendszert, 

amely megfelelő felügyelettel és alkalmas intézkedésekkel képes 

megakadályozni a szabálytalanságokat és csalásokat, illetve szükség 

esetén jogi eljárásokkal képes visszaszerezni a tévesen kifizetett vagy 

felhasznált pénzösszegeket.  

Az ellenőr felelőssége 

5. A Számvevőszék feladata, hogy ellenőrzései alapján megbízhatósági 

nyilatkozatot készítsen az Európai Parlament és a Tanács számára7

6. Az ellenőrzés olyan eljárásokat foglal magában, amelyek révén ellenőrzési 

bizonyíték szerezhető a beszámolóban szereplő összegekről és információkról, 

valamint a mögöttes tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről. 

 az éves 

beszámoló megbízhatóságára és a mögöttes tranzakciók jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan. A Számvevőszék az IFAC nemzetközi 

ellenőrzési standardjai és etikai kódexe, valamint a legfőbb ellenőrző 

intézmények (INTOSAI) nemzetközi standardjai szerint végzi ellenőrzését. 

Ezek a standardok megkövetelik, hogy a Számvevőszék az ellenőrzést úgy 

tervezze meg és végezze el, hogy kellő bizonyosságot szerezhessen arra 

nézve, hogy az Ügynökség éves beszámolója nem tartalmaz lényeges hibákat 

és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek. 

                                            
7 Az 1271/2013/EU rendelet 107. cikke. 
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Az eljárások kiválasztása az ellenőrnek egy arra irányuló kockázatelemzés 

alapján kialakított szakmai megítélésétől függ, hogy milyen valószínűséggel 

fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba a 

beszámolóban, illetve az Európai Unió jogi keretei által meghatározott 

követelményektől való lényeges eltérés az annak alapjául szolgáló 

tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr mérlegeli a 

szervezetnek a beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából 

releváns belső kontrollmechanizmusait, valamint a mögöttes tranzakciók 

jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása céljából alkalmazott 

felügyeleti és kontrollrendszereit, és a körülményeknek megfelelő ellenőrzési 

eljárásokat alakít ki. Az ellenőrzés része továbbá az alkalmazott számviteli 

politika megfelelőségének, a számviteli becslések ésszerűségének és a 

beszámoló általános bemutatásának értékelése. 

7. A Számvevőszék megítélése szerint a rendelkezésére álló ellenőrzési 

bizonyítékok elégséges és megfelelő alapot nyújtanak a megbízhatósági 

nyilatkozat elkészítéséhez.  

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról 

8. A Számvevőszék véleménye szerint az Ügynökség éves beszámolója 

minden lényeges szempontból híven és pénzügyi szabályzata előírásainak, 

valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli 

szabályoknak megfelelően tükrözi a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetet, a 

tárgyévi gazdasági események eredményét és a pénzforgalmat. 

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről 

9. A Számvevőszék véleménye szerint a 2013. december 31-én véget ért évre 

vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók minden lényeges 

szempontból jogszerűek és szabályszerűek.  

10. A Számvevőszék véleményei függetlenek az alábbi megjegyzésektől. 
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MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL 

11. 2013-ban az Ügynökség öt nagyobb támogatási program8

12. Az előző évi számvevőszéki megjegyzést követően (lásd: 

 keretében ítélt 

oda támogatásokat európai környezetvédelmi intézményekből és szervekből, 

ENSZ-szervezetekből és nemzeti környezetvédelmi szervezetekből álló 

konzorciumoknak. 2013-ban a támogatásokra fordított kiadások 13,9 millió 

eurót tettek ki, ami a teljes operatív kiadás 31%-a volt. Az előzetes ügynökségi 

ellenőrzés a költségelszámolások dokumentumalapú vizsgálatából áll. 

I. melléklet

13. A meglévő kontrollok ezért csak korlátozott bizonyosságot nyújtanak a 

kedvezményezettek által benyújtott költségtérítési igények támogathatóságára 

és pontosságára vonatkozóan. A Számvevőszék által ellenőrzött tranzakciók 

esetében bekérték az alátámasztó dokumentációt, amely ésszerű 

bizonyosságot nyújtott azok jogszerűségére és szabályszerűségére 

vonatkozóan. 

) az 

EEA intenzívebben ellenőrzi a támogatási programok keretében igényelt 

személyzeti költségek támogathatóságát és pontosságát, mivel ezek a 

költségek jelentős részét teszik ki. A kedvezményezettek köréből vett egyik 

minta esetében például bekérték a munkaidő-kimutatási lapokat az igényelt 

bérköltségek ellenőrzéséhez, de a bérelszámolási lapokat nem szerezték be. 

Helyszíni költségellenőrzésre a kedvezményezettek szintjén csak ritkán kerül 

sor. 

AZ ELŐZŐ ÉVI MEGJEGYZÉSEK HASZNOSULÁSA 

14. A korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett helyesbítő 

intézkedésekről az I. melléklet

                                            
8 Az európai témaközpontok (ETC), az európai szomszédsági és partnerségi 

eszköz (ENPI), a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés kezdeti 
műveletei (GIO és GIO2), GMES helyszíni koordináció (GISC) és Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA2). 

 ad áttekintést. 
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A jelentést 2014. július 8-i luxembourgi ülésén fogadta el a Milan Martin CVIKL 

számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

 a Számvevőszék nevében 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   elnök 
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Az előző évi megjegyzések hasznosulása  

I. MELLÉKLET 

Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota 

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

2012 

2012-ben az Ügynökség három nagyobb támogatási program1 
keretében ítélt oda támogatásokat európai környezetvédelmi 
intézményekből és szervekből, ENSZ-szervezetekből és nemzeti 
környezetvédelmi szervezetekből álló konzorciumoknak. Az összes 
támogatási kiadás 2012-ben 11,9 millió eurót tett ki, ami az összes 
operatív kiadás 27%-a. A kedvezményezettek által elszámolt 
költségek megtérítése előtti előzetes ügynökségi vizsgálat a 
költségelszámolások dokumentumalapú ellenőrzéséből áll. Az 
Ügynökség általában nem szerez be a kedvezményezettektől a 
visszaigényelt személyzeti költségek támogathatóságát és 
pontosságát alátámasztó bizonylatokat, pedig azok teszik ki a 
költségek legnagyobb részét2. A költségek előzetes helyszíni 
ellenőrzésére kedvezményezetti szinten ritkán kerül sor3. 

Folyamatban 
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Év A Számvevőszék megjegyzése A helyesbítő intézkedés állapota 

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

 

A meglévő kontrollok ezért csak korlátozott bizonyossággal 
szolgálhatnak az Ügynökség vezetése számára a 
kedvezményezettek által elszámolt költségek támogathatóságára és 
pontosságára nézve. A Számvevőszék által ellenőrzött 
tranzakciókat illetően az Ügynökségnek sikerült a Számvevőszék 
számára olyan alátámasztó bizonylatokat szereznie, amelyek 
ésszerű bizonyossággal szolgálnak azok jogszerűségére és 
szabályszerűségére nézve. A bizonyosságot jelentősen 
megnövelné, ha a személyzeti költségek alátámasztó bizonylatait 
véletlenszerű ellenőrzésnek vetnék alá, illetve ha a 
kedvezményezetteknél több helyszíni ellenőrzésre kerülne sor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Az európai témaközpontok (ETC), az európai szomszédsági és partnerségi eszköz (ENPI), valamint a globális környezetvédelmi 
és biztonsági megfigyelés kezdeti műveletei (GIO). 
2 Egyéb költségféléknél (pl. alvállalkozói megbízásba adás, eszközök vásárlása) az Ügynökség bekér és elemez alátámasztó 
dokumentumokat. 
3 2012-ben és 2011-ben egy előzetes vizsgálatra került sor, egy kedvezményezett kontrollrendszereit ellenőrizendő. 2010-ben egy 
előzetes ellenőrzést végeztek, egy kedvezményezett által bejelentett kiadások támogathatóságának ellenőrzése végett. 
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II. MELLÉKLET 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (Koppenhága) 

Hatáskör és tevékenységek 

A Szerződésből eredő 
uniós hatáskör  

(az Európai Unió 
működéséről szóló 
szerződés 191. cikke) 

Környezetvédelmi politika 

Az Unió környezetpolitikája hozzájárul a következő célkitűzések eléréséhez: a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és javítása, az emberi egészség védelme, a 
természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a regionális vagy 
világméretű környezeti problémák leküzdésére, különösen az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.  

Az Unió környezetpolitikájának célja a magas szintű védelem, figyelembe véve 
ugyanakkor az Unió különböző régióinak helyzetében mutatkozó különbségeket. Ez a 
politika az elővigyázatosság és a megelőzés elvén alapul, valamint azon az elven, hogy 
a környezeti károkat elsődlegesen a forrásuknál kell elhárítani, továbbá a „szennyező 
fizet” elven. [...] [...] Környezetpolitikája kidolgozása során [...] az Unió figyelembe veszi: 
a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat; az Unió különböző régióinak 
környezeti feltételeit; a beavatkozás, illetve a be nem avatkozás lehetséges hasznait és 
költségeit; az Unió egészének gazdasági és társadalmi fejlődését, valamint régióinak 
kiegyensúlyozott fejlődését [...]. 

Az Ügynökség 
hatásköre  

(a Tanács 
1210/1990/EGK 
rendelete) 

 

Célok 

Olyan európai környezeti információs és megfigyelő hálózat létrehozása, amely ellátja az 
Uniót és a tagállamokat: 

1. objektív, megbízható és összehasonlítható információkkal annak érdekében, hogy 
azok 

a) megtehessék a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket; 

b) értékelhessék ezeknek az intézkedéseknek az eredményeit; 

c) biztosítsák a nyilvánosság megfelelő tájékozottságát a környezeti állapotokról. 

2. a szükséges szakmai és tudományos támogatással. 

Feladatok 

− A tagállamokkal együttműködve létrehozza és koordinálja az európai környezeti 
információs és megfigyelő hálózatot. 

− Biztosítja a hatékony és eredményes környezetpolitika kidolgozásához és 
megvalósításához szükséges tárgyilagos információt az Unió és a tagállamok 
részére. 

− Megfelelő háttértámogatással és beszámolási követelményekkel segíti a 
környezetvédelmi intézkedések felügyeletét. 

− Tanácsot ad az egyes tagállamoknak ahhoz, hogy miként dolgozzák ki, hozzák létre 
és bővítsék a környezetvédelmi intézkedések felügyeletét szolgáló rendszereiket. 

− Rögzíti, összeállítja és értékeli a környezet állapotával kapcsolatos adatokat, 
jelentéseket készít az Unió területén belüli környezet minőségéről és terheléséről 
avégett, hogy valamennyi tagállam egységes kritériumok alapján értékelhesse a 
környezetvédelmi adatokat, valamint környezetvédelmi információs 
referenciaközpontot tart fenn és fejleszt tovább. 

− Gondoskodik a környezeti adatok európai szintű összehasonlíthatóságáról és 
szükség esetén megfelelő eszközökkel ösztönzi a mérési módszerek fokozott 
összehangolását. 

− Elősegíti az európai környezeti információk beépítését nemzetközi programokba. 

− Ötévenként jelentést készít a környezet állapotáról, változásairól és kilátásairól, 
amelyet meghatározott témakörökre összpontosító mutatókon alapuló jelentések 
egészítenek ki. 

− Ösztönzi a környezetvédelmi előrejelző technológiák fejlesztését, az 
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információcserét a környezeti károk megelőzését és csökkentését szolgáló 
technológiákról, valamint olyan módszerek fejlesztését, amelyek révén 
felmérhetőek a környezeti károknak, illetve a környezetvédelmi megelőző, védő és 
helyreállítási intézkedéseknek a költségei.  

− Gondoskodik arról, hogy – elsősorban a környezet állapotát illetően – megbízható 
és összehasonlítható környezetvédelmi információ jusson el a közvéleményhez, és 
e cél érdekében elősegíti az új telematikai technológiák használatát. 

− Aktívan együttműködik más uniós szervekkel és programokkal, valamint más 
nemzetközi szervekkel, valamint a közös érdeklődésre számot tartó területeken a 
nem uniós tagállamok intézményeivel, figyelemmel a párhuzamos munka 
elkerülésének szükségességére. 

− Támogatja a Bizottságot a környezeti hatásvizsgálati módszerek fejlesztéséhez és 
a legjobb gyakorlat kialakításához szükséges információcsere folyamatában, 
valamint a környezettel kapcsolatos fontos kutatások eredményeinek 
terjesztésében oly módon, amely a legjobban segíti a környezetpolitika fejlesztését. 

Irányítás Igazgatótanács 

Összetétel 

Az igazgatótanács az uniós tagállamok és EEA tagországok egy-egy képviselőjéből, a 
Bizottság két képviselőjéből és az Európai Parlament által kinevezett két tudományos 
szakértőből áll. 

Feladatok 

A többéves és az éves munkaprogramok elfogadása, végrehajtásuk biztosítása, és az 
Ügynökség tevékenységeiről szóló éves jelentés elfogadása. 

Ügyvezető igazgató 

Az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság javaslata alapján. 

Tudományos bizottság 

Környezetvédelmi téren jártas szakértőkből áll, akiket az igazgatótanács nevez ki. 

Külső ellenőrzés 

Európai Számvevőszék. 

A zárszámadás elfogadásáért felelős hatóság 

Az Európai Parlament, a Tanács ajánlása alapján. 

Az Ügynökség 
rendelkezésére 
bocsátott erőforrások 
2013-ban (2012) 

Végleges költségvetés 

41,7 (41,7) millió euró 

Uniós támogatás: 100% (100%) 

Létszám 2013. december 31-én: 

A létszámtervben szereplő álláshelyek száma: 138 (136) 

Ebből betöltött: 132 (131), valamint 78 (86) egyéb álláshely (szerződéses alkalmazottak 
és kirendelt nemzeti szakértők) 

Teljes létszám: 210 (217) 

A létszámtervben szereplő állások foglalkoztatási terület szerinti bontásban: 

− operatív feladatok: 98 (96) 

− adminisztratív feladatok: 40 (40) 

Termékek és 
szolgáltatások 2013-
ban (2012) 

Cikkek   48 (19) 

Kiemelések  53 (50) 

Sajtóközlemények  11 (12) 

Adatsorok  29 (36) 

Mutatók   46 (66) 

Térképek, grafikonok 217 (466) 
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Brosúrák, szóróanyag stb. 5 

Vállalati dokumentumok 5 (3) 

Jelentések  13 (11) 

Műszaki jelentések  21 (18) 

EEA figyelemfelhívások 1 (1) 

Páneurópai értékelések  0 (1) 

SOER 2010                             0 (2) 

Forrás: Az Ügynökségtől származó melléklet. 

 



EEA – European Environment Agency 
  

EEA – HU 

 
 

AZ ÜGYNÖKSÉG VÁLASZA 
 
 

11. – 13.: A Számvevőszék észrevételeit tudomásul vettük; egyúttal fel szeretnénk hívni a figyelmet 
arra, hogy az ellenőrzési intézkedések intenzívebbé tételére irányuló erőfeszítéseink 
jelentősen meghaladják az előzetes észrevételekben tükrözötteket. Az Ügynökség új 
ellenőrzési irányelveket fogadott el, amelyek betartását a belső ellenőrzés felügyeli és 
koordinálja, és amelyek általános kockázatmegközelítést biztosítanak az Európai 
Témaközpontokkal szemben, valamint fokozottabban összpontosítanak a személyzeti 
költségekre. 
 
A helyszíni ellenőrzéseket illetően, a 2013. évi végső költségtérítési igényekre 
vonatkozóan két ellenőrzést végeztünk, amelyek a kedvezményezett szintjén az Európai 
Témaközpontok személyzeti összköltségeinek körülbelül 18%-át fedték le. 2014 őszére 
még legalább kettő ellenőrzést tervezünk. 
 
Egy további lépésként írásbeli iránymutatást adunk ki a kedvezményezettek számára a 
költségek támogathatóságával és a szükséges alátámasztó dokumentációval 
kapcsolatban. 
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