
RAPORTUL

privind conturile anuale ale Agenției Europene de Mediu pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de 
răspunsul agenției

(2017/C 417/16)

INTRODUCERE

1. Agenția Europeană de Mediu (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Copenhaga, a fost instituită prin 
Regulamentul (CEE) nr. 1210/90 al Consiliului (1). Agenția are ca misiune instituirea unei rețele de observare care să 
furnizeze Comisiei, Parlamentului, statelor membre și publicului în general informații fiabile cu privire la starea mediului 
înconjurător. Aceste informații ar trebui, în special, să permită Uniunii Europene și statelor membre să ia măsurile necesare 
pentru a proteja mediul și să evalueze eficacitatea acestor măsuri.

2. Tabelul conține cifre-cheie cu privire la agenție (2).

Tabel

Cifre-cheie cu privire la agenție

2015 2016

Buget (în milioane de euro) 49,2 50,5

Total personal la 31 decembrie (1) 219 208

(1) Personalul include funcționari permanenți, agenți temporari și agenți contractuali, precum și experți naționali detașați.

Sursă: Date furnizate de agenție; este inclus atât bugetul de bază, cât și cel suplimentar.

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

3. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea directă a operațiunilor și 
o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate cu 
probe de audit rezultate din activitatea altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

OPINIE

4. Curtea a auditat următoarele:

(a) conturile agenției, care cuprind situațiile financiare (3) și rapoartele privind execuția bugetară (4) pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2016; și

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi,

în conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
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(1) JO L 120, 11.5.1990, p. 1.
(2) Mai multe informații cu privire la competențele și activitățile agenției sunt disponibile pe site-ul acesteia: www.eea.europa.eu.
(3) Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de numerar, situația modificărilor în 

structura activelor nete, precum și o sinteză a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.
(4) Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate operațiunile bugetare sub formă agregată, 

precum și note explicative.

http://www.eea.europa.eu


Fiabilitatea conturilor

Opinia privind fiabilitatea conturilor

5. În opinia Curții, conturile agenției aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 prezintă în mod fidel, sub 
toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2016, precum și rezultatele operațiunilor sale, 
fluxurile sale de numerar și modificările în structura activelor nete pentru exercițiul încheiat la această dată, în 
conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. Aceste 
norme se bazează pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internațional.

Legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

Veniturile

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor

6. În opinia Curții, operațiunile de venituri subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 
sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plățile

Opinia privind legalitatea și regularitatea plăților subiacente conturilor

7. În opinia Curții, plățile subiacente conturilor aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2016 sunt conforme cu 
legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor însărcinate cu guvernanța

8. În conformitate cu articolele 310-325 TFUE și cu regulamentul financiar al agenției, conducerea este responsabilă 
de întocmirea și de prezentarea conturilor pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel 
internațional, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Această responsabilitate include 
conceperea, implementarea și menținerea controlului intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea unor situații 
financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori. 
Conducerea are, în egală măsură, responsabilitatea de a se asigura că activitățile, operațiunile financiare și informațiile 
reflectate în situațiile financiare sunt conforme cu dispozițiile care le reglementează. Responsabilitatea finală pentru 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor aparține conducerii agenției.

9. În ceea ce privește întocmirea conturilor, conducerea este responsabilă de evaluarea capacității agenției de a-și 
continua activitatea, prezentând, după caz, aspectele relevante pentru continuitatea activității și utilizând principiul 
contabil al continuității activității.

10. Persoanele însărcinate cu guvernanța sunt responsabile de supravegherea procesului de raportare financiară al 
agenției.

Responsabilitatea auditorului cu privire la auditul conturilor și al operațiunilor subiacente

11. Obiectivul Curții este, pe de o parte, de a obține o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor 
denaturări semnificative în cadrul conturilor agenției și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și 
reglementările în vigoare și, pe de altă parte, de a furniza Parlamentului European și Consiliului sau, după caz, altor 
autorități responsabile de descărcarea de gestiune, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la 
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora, pe baza auditului său. Asigurarea rezonabilă reprezintă un 
nivel de asigurare ridicat, dar nu este o garanție a faptului că auditul va detecta întotdeauna eventualele denaturări 
semnificative sau neconformități existente. Acestea pot apărea ca rezultat fie al unei fraude, fie al unei erori și sunt 
considerate a fi semnificative dacă se estimează, în mod rezonabil, că ele ar putea, în mod individual sau agregat, 
influența deciziile economice pe care utilizatorii conturilor le pot lua pe baza acestora.
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12. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile 
prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt 
alese pe baza raționamentului auditorului, care include evaluarea riscurilor ca în cadrul conturilor să se regăsească 
denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din 
legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. 
Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne relevante pentru întocmirea și prezentarea 
fidelă a conturilor și pentru legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, scopul fiind însă acela de a defini 
proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele date, și nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea 
controalelor interne respective. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile 
utilizate și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile elaborate de conducere, precum și evaluarea prezentării 
globale a conturilor.

13. În ceea ce privește veniturile, Curtea verifică finanțarea primită de la Comisie și evaluează procedurile instituite de 
agenție pentru colectarea taxelor și a altor venituri, dacă este cazul.

14. În ceea ce privește cheltuielile, Curtea examinează operațiunile de plăți la momentul la care cheltuielile au fost 
suportate, înregistrate și acceptate. Plățile în avans sunt examinate în momentul în care beneficiarul fondurilor furnizează 
justificarea pentru utilizarea lor corespunzătoare, iar agenția acceptă această justificare prin închiderea și validarea plății 
în avans, indiferent dacă acest lucru are loc în același exercițiu sau ulterior.

15. La întocmirea prezentului raport și a declarației de asigurare, Curtea a luat în considerare activitatea de audit 
desfășurată de auditorul extern independent cu privire la conturile agenției, în conformitate cu prevederile articolului 208 
alineatul (4) din Regulamentul financiar al UE (5).

16. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opinia exprimată de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

17. Agenția și-a actualizat politica în materie de securitate în 2016, însă multe alte proceduri interne sunt depășite. 
Conducerea superioară a aprobat un plan de acțiune care include revizuirea și actualizarea planului de continuitate 
a activității. Agenția intenționează, de asemenea, să își revizuiască politica în materie de gestionare a documentelor pe care 
a adoptat-o în 2009, pentru a o aduce în conformitate cu noua politică în materie de securitate. Totodată, agenția are în 
vedere revizuirea și actualizarea standardelor sale de control intern, acolo unde este necesar.

18. Serviciul de Audit Intern al Comisiei a realizat un audit al performanței cu privire la procesul de elaborare 
a raportului privind starea mediului din 2015. În raportul său de audit din iulie 2016, Serviciul de Audit Intern 
a concluzionat că acest proces era, în general, adecvat scopului urmărit. Agenția și Serviciul de Audit Intern au convenit 
totuși asupra unui plan de îmbunătățire suplimentară a acestuia.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

19. În 2014, Comisia a semnat, în numele a peste 50 de instituții și organisme ale UE (inclusiv al agenției), un contract- 
cadru cu un contractant pentru achiziționarea de softuri și licențe și pentru furnizarea serviciilor aferente de mentenanță și 
consultanță IT. Acest contractant acționează ca intermediar între agenție și furnizorii care pot răspunde nevoilor agenției. 
Pentru serviciile de intermediere prestate, contractantul are dreptul să perceapă sume în plus variind între două și nouă 
procente din prețurile furnizorilor. Contractul-cadru prevede în mod explicit faptul că nu conferă niciun drept exclusiv 
contractantului. În 2016, agenția a utilizat acest contract-cadru pentru a achiziționa licențe pentru softuri în valoare totală 
de 442 754 de euro. Majoritatea acestor achiziții priveau produse care făceau parte dintr-o categorie anume – care ar trebui 
utilizată doar în mod excepțional – și pentru care prețurile nu fuseseră menționate nici în cursul procesului de licitație, nici 
în contractul-cadru. Această procedură nu asigură o concurență suficientă și nici aplicarea soluției celei mai economice. Mai 
mult, sumele percepute în plus de către contractantul cu care fusese semnat contractul-cadru nu erau verificate în mod 
corespunzător. Cea mai importantă comandă privea reînnoirea licențelor pentru softuri furnizate de un distribuitor 
scandinav cu drepturi exclusive (112 248 de euro). În acest caz, nu exista nicio justificare pentru utilizarea contractului- 
cadru, care a condus la o majorare inutilă a costului.
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(5) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1).



SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN EXERCIȚIILE ANTERIOARE

20. Anexa conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în urma observațiilor formulate de Curte în 
exercițiile anterioare.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al 
Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 19 septembrie 2017.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte 
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ANEXĂ

Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare

Exercițiul Observația Curții
Stadiul acțiunii corective

(finalizată/în desfășurare/nedemarată 
încă/nu se aplică)

2012 și 2013

(Ex ante) Verificările la fața locului ale cheltuielilor suportate la 
nivelul beneficiarilor declarate în cadrul programelor de grant sunt 
rare (1).

Prin urmare, controalele existente furnizează doar o asigurare 
limitată cu privire la eligibilitatea și exactitatea cheltuielilor declarate 
de beneficiari.

Finalizată (2)

2014

În plus, auditorul intern a participat atât la verificările ex ante, cât și 
la cele ex post, în pofida incompatibilității acestor două sarcini. 
Trebuie remarcat că sistemul de verificări ex ante face obiectul unor 
discuții între Curte și agenție încă din 2012.

Finalizată

2014

Agenția a contractat servicii de păstrare în siguranță a datelor 
(backup), inclusiv servicii de e-mail, de la un furnizor de servicii de 
tip cloud, prin intermediul unui contract interinstituțional încheiat 
inițial de DIGIT. Termenii contractului nu definesc în mod 
corespunzător locația datelor agenției. Contractantul și-a rezervat 
dreptul de a transfera datele agenției în afara teritoriului geografic al 
Uniunii Europene fără să aibă obligația de a trimite o notificare în 
acest sens. O astfel de situație poate interveni, de exemplu, atunci 
când, pentru a preveni funcționarea lentă a sistemului, datele de 
rutare trebuie să fie copiate în diferite centre de date din diferite 
regiuni. În consecință, agenția nu s-a asigurat că privilegiile și 
imunitățile Uniunii Europene, pe care trebuie să le respecte, sunt 
garantate și că furnizorul de servicii respectă întru totul garanțiile 
privind protecția vieții private prevăzute la articolul 7 din Carta 
drepturilor fundamentale a UE.

Finalizată (3)

2015

Curtea a auditat o serie de proceduri de achiziții și a constatat că 
agenția a semnat mai multe contracte-cadru cu același contractant, 
contracte care sunt utilizate pentru diferite servicii prestate în cadrul 
unor contracte specifice bazate pe prețuri fixe. Ca urmare a solicitării 
unei oferte bazate pe prețuri fixe de la un contractant unic în cadrul 
acestor contracte, concurența prin intermediul prețului este 
neutralizată și dependența de contractantul respectiv este sporită. 
Agenția ar trebui să încheie, acolo unde este posibil, contracte cu 
furnizori diferiți, cu reluarea procedurii concurențiale, sau contracte 
directe de servicii.

Finalizată

(1) În 2012 și în 2011 s-a efectuat o singură verificare ex ante privind sistemele de control ale unui beneficiar. În 2010, fusese efectuată 
o singură verificare ex ante pentru a controla eligibilitatea cheltuielilor declarate de un beneficiar.

(2) În 2016, agenția a desfășurat două verificări ex post la fața locului în legătură cu granturi acordate beneficiarilor în cadrul 
programului ETC (European Topic Centers – Centre tematice europene).

(3) Agenția monitorizează în mod constant noile evoluții.
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RĂSPUNSUL AGENȚIEI

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CONTROALELE INTERNE

18. Agenția menține un număr semnificativ de proceduri actualizate cu regularitate, care sunt puse la dispoziția 
întregului personal prin intermediul internetului. În ultimul semestru al anului 2016 a fost revizuită secțiunea dedicată 
gestionării calității, inclusiv registrul procedurilor. În cursul anului 2017 se vor revizui și actualiza, dacă este necesar, toate 
procedurile din registru.

19. AEM ia notă de răspunsul Curții.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ ȘI LA PERFORMANȚĂ

20. Contractul-cadru de servicii respectiv este, într-adevăr, rezultatul unei proceduri de achiziții interinstituționale, 
realizată de Comisia Europeană cu scopul concret de a obține eficiență sporită, astfel cum se prevede la articolul 104a 
alineatul (1) din Regulamentul financiar, și, ca atare, vizează în principal și direct principiul bunei gestiuni financiare. În 
conformitate cu normele aplicabile referitoare la organizarea și gestionarea procedurii de achiziții interinstituționale, agenția 
își asumă angajamentul conform căruia renunță la achiziționarea acelorași servicii prin intermediul altui contract atunci 
când participă la această cerere de ofertă interinstituțională. Acest angajament este menit să asigure nu numai transparența 
față de ofertanții participanți, ci și mai ales respectarea principiului bunei gestiuni financiare, în special cu privire la 
principiile economiei și eficienței în privința resurselor utilizate. Acest angajament oferă singur o justificare adecvată pentru 
utilizarea contractului-cadru. Mai mult, trebuie remarcat faptul că părțile convin, pe cale contractuală, cu privire la creșterea 
aplicată produselor obținute prin contract, în timp ce contractantul are răspunderea contractuală de a furniza produsele și 
serviciile la un preț a cărui corelație cu prețul de piață predominant pentru articole echivalente trebuie să rămână constantă. 
Agenția va întreba Comisia dacă, pe baza volumului agregat de licențe achiziționate, acestea pot fi transferate în categoria 
locală sau instituțională din contractul-cadru de servicii. 
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