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INLEDNING 

1. Europeiska miljöbyrån (nedan kallad byrån) ligger i Köpenhamn och 

inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 1210/901. Den ansvarar för att 

införa ett nätverk för miljöövervakning som ska förse kommissionen, 

Europaparlamentet, medlemsstaterna och, mer övergripande, allmänheten 

med tillförlitlig information om miljösituationen. Informationen ska i synnerhet 

göra det möjligt för EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att skydda 

miljön och utvärdera hur effektiva dessa åtgärder är2

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN 

. 

2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en 

direkt granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i 

byråns system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid behov) 

med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden 

från ledningen.  

REVISIONSFÖRKLARING 

3. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt granskat 

a) byråns årsredovisning, som består av räkenskaperna3 och rapporterna om 

budgetgenomförandet4

                                            
1 EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. 

 för det budgetår som slutade den 31 december 

2013. 

2 I bilaga II sammanfattas byråns behörighet och verksamhet i informationssyfte. 

3 I årsredovisningen ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, 
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av 
de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter. 

4 Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga. 
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b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för 

räkenskaperna. 

Ledningens ansvar 

4. Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för byrån som ger 

en rättvisande bild och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta5

a) I ledningens ansvar för byråns årsredovisning ingår att utforma, införa och 

upprätthålla de system för internkontroll som krävs för upprättandet av 

räkenskaper som ger en rättvisande bild och som inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, välja och 

tillämpa ändamålsenliga redovisningsprinciper utifrån de 

redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare

. 

6

b) Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas 

laglighet och korrekthet och efterlevnaden av principen om sund 

ekonomisk förvaltning består i att utforma, införa och upprätthålla ett 

 och 

göra uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till 

omständigheterna. Direktören godkänner byråns årsredovisning efter det 

att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all tillgänglig 

information tillsammans med en not till årsredovisningen där han eller hon 

bland annat förklarar att han eller hon har uppnått rimlig säkerhet om att 

den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande bild av byråns 

finansiella ställning. 

                                            
5  Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 

(EUT L 328, 7.12.2013, s. 42). 

6 De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger 
på de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (Ipsas) 
som ges ut av Internationella revisorsförbundet IFAC eller, när så är lämpligt, på 
de internationella redovisningsstandarderna International Accounting Standards 
(IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av 
International Accounting Standards Board (IASB). 
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ändamålsenligt och effektivt system för internkontroll som innefattar en 

tillfredsställande övervakning och lämpliga åtgärder för att förebygga 

oriktigheter och oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att 

kräva tillbaka belopp som betalats ut eller använts felaktigt.  

Revisorns ansvar 

5. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till 

Europaparlamentet och rådet7

6. Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar 

revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om 

lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska vidtas, bland annat genom att bedöma riskerna 

för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de 

underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i 

Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller 

fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som 

krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de 

system för övervakning och kontroll som ska garantera de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet och utformar granskningsåtgärder 

som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Revisionen 

om årsredovisningens tillförlitlighet och de 

underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten utför 

sin revision i enlighet med IFAC:s internationella revisionsstandarder 

(International Standards on Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais 

internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa 

standarder ska revisionsrätten planera och utföra revisionen så att rimlig 

säkerhet uppnås om huruvida byråns årsredovisning innehåller väsentliga 

felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

                                            
7 Artikel 107 i förordning (EU) nr 1271/2013. 
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inbegriper också en utvärdering av redovisningsprincipernas ändamålsenlighet, 

rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande 

presentationen i räkenskaperna. 

7. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis till stöd för sin revisionsförklaring.  

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

8. Revisionsrätten anser att byråns årsredovisning i alla väsentliga avseenden 

ger en rättvisande bild av byråns finansiella ställning per den 31 december 

2013 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som 

slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i byråns budgetförordning 

och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. 

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger 
till grund för räkenskaperna 

9. Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för 

årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2013 i alla 

väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.  

10. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande. 

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER 

11. Under 2013 gav byrån bidrag inom fem stora bidragsprogram8

                                            
8 Europeiska ämnescentrum, europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument 

(EGPI), global övervakning för miljö och säkerhet (GIO och GIO2), GISC-projektet 
(GMES in situ coordination) och instrument för stöd inför anslutningen (IPA2). 

 till konsortier 

bestående av miljöorganisationer och miljöorgan i Europa, FN-organ och 

nationella miljöorganisationer. Totalt betalades 13,9 miljoner euro ut 2013, 

vilket motsvarar 31 % av de totala driftsutgifterna. Byråns förhandskontroller 

består av en skrivbordsanalys av ersättningsanspråken.  
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12. Efter revisionsrättens kommentar förra året (se bilaga I

13. De befintliga kontrollerna ger därför endast begränsad säkerhet om att de 

kostnader som stödmottagarna begär ersättning för är stödberättigande och 

exakta. För de transaktioner som revisionsrätten granskade inhämtade den 

styrkande handlingar som gav rimlig säkerhet om transaktionernas laglighet 

och korrekthet.  

) stärkte byrån sina 

kontroller av om de personalkostnader som stödmottagarna begär ersättning 

för inom bidragsprogrammen är stödberättigande och exakta eftersom de står 

för merparten av kostnaderna. När det gäller ett urval av stödmottagare 

begärde byrån in tidrapporter för att kontrollera de lönekostnader som de 

begärde ersättning för, men inte några lönebesked. Det är ovanligt med 

kontroller på plats av kostnader hos stödmottagarna.  

UPPFÖLJNING AV FÖRRA ÅRETS KOMMENTARER 

14. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion 

på revisionsrättens kommentarer från förra året finns i bilaga I

 

. 

 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten 

Milan Martin CVIKL som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 

8 juli 2014. 

 För revisionsrätten 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Ordförande 
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Uppföljning av förra årets kommentarer  

BILAGA I 

År Revisionsrättens kommentarer Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2012 

Under 2012 gav byrån bidrag inom tre stora 
bidragsprogram1 till konsortier bestående av 
miljöorganisationer och miljöorgan i Europa, FN-organ 
och nationella miljöorganisationer. Det totala bidrag 
som betalades ut 2012 var 11,9 miljoner euro, vilket 
motsvarar 27 % av de totala driftsutgifterna. Byråns 
förhandskontroller innan de kostnader som 
stödmottagarna begär ersättning för betalas ut består 
av en skrivbordsanalys av ersättningsanspråken. 
Byrån inhämtar oftast inte dokument från 
stödmottagarna som stöder att de personalkostnader 
som de begär ersättning för, som utgör den största 
andelen av kostnaderna2, är stödberättigande och 
korrekta. Det är ovanligt med förhandskontroller hos 
stödmottagarna3. 

Pågår 
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År Revisionsrättens kommentarer Genomförande av korrigerande åtgärder 

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.) 

2012 

De befintliga kontrollerna ger därför byråns ledning 
endast begränsad säkerhet om att de kostnader som 
stödmottagarna begär ersättning för är 
stödberättigande och exakta. För de transaktioner som 
revisionsrätten granskade skaffade byrån för 
revisionsrättens räkning fram styrkande handlingar 
som gav rimlig säkerhet om transaktionernas laglighet 
och korrekthet. En kontroll av slumpvis utvalda 
styrkande handlingar avseende personalkostnader och 
kontroller på plats hos fler stödmottagare skulle öka 
säkerheten betydligt. 

Pågår 

 
1 Europeiska ämnescentrum, europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (EGPI) och global övervakning för miljö och säkerhet, inledande operationer. 
 
2 För andra typer av kostnader (dvs. entreprenad och inköp av utrustning) begärs verifierande underlag som analyseras. 
 
3 Under 2012 och 2011 gjorde byrån en förhandskontroll för att kontrollera en stödmottagares kontrollsystem. Under 2010 gjorde byrån en förhandskontroll för att 

ontrollera att de utgifter som en stödmottagare hade redovisat var stödberättigande. 
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BILAGA II 

Europeiska miljöbyrån (Köpenhamn) 

Behörighet och verksamhet 

Unionens 
behörighetsområden 
enligt fördraget  

(Artikel 191 i EUF-
fördraget) 

Miljöpolitik 

Unionens miljöpolitik ska bidra till att följande mål uppfylls […] att bevara, skydda och 
förbättra miljön, att skydda människors hälsa, att utnyttja naturresurserna varsamt och 
rationellt och att främja åtgärder på internationell nivå för att lösa regionala eller globala 
miljöproblem, särskilt för att bekämpa klimatförändringen.  

Unionens miljöpolitik ska syfta till en hög skyddsnivå med beaktande av de olikartade 
förhållandena inom unionens olika regioner. Den ska bygga på försiktighetsprincipen 
och på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis 
bör hejdas vid källan och att förorenaren ska betala. [...] [...] När unionen utarbetar sin 
miljöpolitik ska den beakta tillgängliga vetenskapliga och tekniska data, 
miljöförhållanden i unionens olika regioner, de potentiella fördelar och kostnader som är 
förenade med att åtgärder vidtas eller inte vidtas och den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i unionen som helhet och den balanserade utvecklingen i dess regioner 
[...]. 

Byråns behörighet  

(Förordning (EEG) nr 
1210/90) 

 

Mål 

Att införa ett europeiskt nätverk för miljöinformation och miljöövervakning så att unionen 
och medlemsstaterna får: 

1. Objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå så att de kan 

a) vidta de nödvändiga åtgärderna för att skydda miljön, 

b) bedöma resultaten av sådana åtgärder, 

c) se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen. 

2. Nödvändigt tekniskt och vetenskapligt stöd. 

Uppgifter 

− I samarbete med medlemsstaterna inrätta och samordna Europeiska nätverket för 
miljöinformation och miljöövervakning. 

− Förse unionen och medlemsstaterna med den objektiva information som behövs 
för att utforma och genomföra en riktig och effektiv miljöpolitik. 

− Biträda vid övervakningen av miljöåtgärder genom lämpligt stöd i fråga om 
rapporteringskrav. 

− Ge råd till enskilda medlemsstater om utveckling, inrättande och utvidgning av 
deras system för övervakning av miljöåtgärder. 

− Registrera, sammanställa och utvärdera data om miljöförhållandena, att utarbeta 
expertrapporter om miljöns kvalitet, känslighet och belastning inom unionens 
territorium, att ställa upp enhetliga kriterier för utvärderingen av miljödata vilka ska 
tillämpas i alla medlemsstater och att ytterligare utveckla och behålla ett 
referenscentrum för miljöinformation. 

− Bidra till att säkerställa att miljödata på europeisk nivå är jämförbara och, om 
nödvändigt, att på lämpligt sätt främja en bättre harmonisering av mätmetoderna. 

− Främja införlivandet av europeisk miljöinformation med internationella 
miljöövervakningsprogram. 

− Vart femte år offentliggöra en rapport om miljötillståndet och om 
utvecklingstendenserna och framtidsutsikterna för miljön, med tillägg av 
indikationsrapporter med inriktning på särskilda frågor.  

− Främja utvecklingen av beräkningsmetoder på miljöområdet, utbytet av information 
om teknik för att förebygga eller minska miljöskador och metoder för att kunna 
bedöma kostnaderna för miljöskador och för åtgärder avsedda att förebygga 
miljöskador samt skydda och återställa miljön.  
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− Säkerställa en bred spridning av tillförlitlig och jämförbar miljöinformation, särskilt 
rörande miljötillståndet, till allmänheten och att därför främja användning av ny 
telematikteknik i detta syfte. 

− Aktivt samarbeta med andra unionsorgan och unionsprogram och andra 
internationella organ och på områden av gemensamt intresse med sådana 
institutioner i länder som inte är medlemmar i unionen med hänsyn till behovet av 
att undvika dubbelarbete. 

− Stödja kommissionen i processen av informationsutbyte om utvecklingen av 
miljöbedömningsmetoder och bästa praxis och i spridningen av information om 
resultat av relevant miljöforskning och i en form som på bästa sätt kan vara till hjälp 
vid utvecklingen av politiken. 

Organisation Styrelsen 

Sammansättning 

En företrädare för varje medlemsstat, en från varje EES-land, två företrädare för 
kommissionen och två vetenskapsmän som utses av Europaparlamentet. 

Uppgifter 

Anta det fleråriga och årliga arbetsprogrammet och se till att de verkställs och anta den 
årliga rapporten om byråns verksamhet. 

Verkställande direktör 

Utses av styrelsen på förslag av kommissionen. 

Vetenskaplig kommitté 

Består av personer med särskilda kunskaper på miljöområdet och utses av styrelsen. 

Extern revision 

Europeiska revisionsrätten. 

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet 

Europaparlamentet på rådets rekommendation. 

Medel till byråns 
förfogande 2013 (2012) 

Slutlig budget 

41,7 (41,7) miljoner euro 

Bidrag från unionen: 100 % (100 %) 

Personalstyrka den 31 december 2013 

Antal tjänster enligt tjänsteförteckningen: 138 (136) 

Tillsatta tjänster: 132 (131) plus 78 (86) övriga tjänster (kontraktsanställda och 
utstationerade nationella experter) 

Antal anställda totalt: 210 (217) 

varav anställda med 

− uppgifter inom verksamheten: 98 (96) 

− administrativa uppgifter: 40 (40) 

Produkter och tjänster 
2013 (2012) 

Artiklar   48 (19) 

Höjdpunkter  53 (50) 

Pressmeddelanden  11 (12) 

Datauppsättningar  29 (36) 

Indikatorer  46 (66) 

Kartor och diagram  217 (466) 

Broschyrer, flygblad m.m. 5 

Företagsdokument  5 (3) 

Rapporter   13 (11) 
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Tekniska rapporter  21 (18) 

Byråns miljösignaler  1 (1) 

Alleuropeiska bedömningar  0 (1) 

Rapport om utvärderingen 
av EU:s miljö (SOER) 2010   0 (2) 

Källa: Bilagan har tillhandahållits av byrån. 

 



EEA – European Environment Agency 
   

EEA – SV 

 
 

BYRÅNS SVAR 
 
 

11. – 13.: Vi noterar revisionsrättens kommentarer och vill betona att våra ansträngningar för att 
stärka kontrollerna är långt mer omfattande än vad som avspeglas i de preliminära 
iakttagelserna. Vi har infört en ny strategi för kontroll av bidrag som garanterar en 
gemensam metod för alla ämnescentrum. Denna strategi har dessutom ett större fokus på 
personalkostnader och övervakas och samordnas av den interna revisionsfunktionen. 
 
När det gäller kontroller på plats av de slutliga ersättningsanspråken för 2013 gjordes två 
kontrollbesök som tillsammans täckte omkring 18 procent av ämnescentrens samlade 
personalkostnader på stödmottagarnivå. Minst ytterligare två kontrollbesök är inplanerade 
under hösten 2014. 
 
Vi står dessutom i begrepp att utfärda skriftliga riktlinjer till stödmottagarna för att klargöra 
vilka kostnader som berättigar till stöd och vilka styrkande handlingar som krävs. 
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