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INLEDNING 

1. Europeiska läkemedelsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) ligger i London och 

inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 2309/93, som har ersatts av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/20041. Myndigheten arbetar i ett 

nätverk och samordnar de vetenskapliga resurser som ställs till dess förfogande av nationella 

myndigheter för att säkerställa utvärderingen av och tillsynen över humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel2

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN 

. 

2. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt 

granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i myndighetens system 

för övervakning och kontroll. Detta kompletteras 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) myndighetens årsredovisning, som består av räkenskaperna3 och rapporterna om 

budgetgenomförandet4

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna. 

 för det budgetår som slutade den 31 december 2014, 

                                                      

1 EGT L 214, 24.8.1993, s. 1 och EUT L 136, 30.4.2004, s. 1. I enlighet med den senare 
förordningen har myndighetens ursprungliga namn ändrats (gäller ej svenska). 

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

3 Här 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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Ledningens ansvar 

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

rättvisande bild och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta5

a) I ledningens ansvar för myndighetens 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 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. 

 och göra uppskattningar i redovisningen som är 

rimliga med hänsyn till omständigheterna. Den verkställande direktören godkänner 

myndighetens 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 myndighetens finansiella ställning. 

Revisorns ansvar 

5. Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet7

                                                      

5 Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 
7.12.2013, s. 42). 

 om 

årsredovisningens tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. 

Revisionsrätten utför sin revision i enlighet med IFAC:s internationella revisionsstandarder 

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). 

7 Artikel 107 i förordning (EU) nr 1271/2013. 
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(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 myndighetens årsredovisning innehåller 

väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. 

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 inbegriper också en utvärdering av redovisningsprincipernas 

ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande 

presentationen i räkenskaperna. När revisionsrätten upprättade denna rapport och 

revisionsförklaring beaktade den det revisionsarbete som den oberoende externa revisorn utfört 

avseende myndighetens räkenskaper i enlighet med artikel 208.4 i EU:s budgetförordning8

7. Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till 

stöd för sin revisionsförklaring. 

. 

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet 

8. Revisionsrätten anser att myndighetens årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en 

rättvisande bild av myndighetens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av det 

finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med 

bestämmelserna i myndighetens budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av 

kommissionens räkenskapsförare. 

                                                      

8 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 
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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 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta. 

10. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalanden. 

KOMMENTARER OM TRANSAKTIONERNAS LAGLIGHET OCH KORREKTHET 

11. I myndighetens avgiftsbestämmelser fastställs tidsfrister för när avgifter ska ha samlats 

in från sökande och för när myndighetens motsvarande betalningar ska göras till nationella 

behöriga myndigheter9

KOMMENTARER OM INTERNKONTROLLER 

. Dessa tidsfrister iakttogs inte när det gäller merparten av de 

transaktioner som revisionsrätten granskade. 

12. År 2014 genomförde myndigheten ett administrativt förfarande mot den person som 

ansvarade för information, kommunikation och teknik (IKT). Stora brister i 

förvaltningskontrollen rapporterades, som medförde betydande operativa och finansiella 

risker för myndigheten. En handlingsplan för att åtgärda problemet utarbetades och 

genomfördes. Myndigheten har dock ännu inte utvärderat hur ändamålsenliga åtgärderna 

var. 

ÖVRIGA KOMMENTARER 

13. En av myndighetens uppgifter är att sprida lämplig information om 

säkerhetsövervakning av läkemedel till medlemsstaterna och allmänheten. Informationen 

samlas in från enskilda nationella myndigheter och kontrolleras med berörda 

läkemedelsföretag. Myndigheten är dock till stor del beroende av de kontroller och 

inspektioner som genomförs av medlemsstaternas myndigheter. Dessa avgör hur fullständig 

och exakt den information som sprids till allmänheten är. 

                                                      

9 Artiklarna 10.1 och 11.1 i myndighetens förordning om avgifter. 
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14. År 2014 ingick myndigheten ett ramkontrakt på 15 miljoner euro (för åren 2014–2017) 

för konsulttjänster till den högsta ledningen. De mål som ska uppnås och de verksamheter 

som ska genomföras var inte tillräckligt specifika för att motivera upphandlingsbeslutet eller 

kontraktets volym. Det finns inga bevis för att styrelsen konsulterades om 

upphandlingsbeslutet, vilket hade varit lämpligt med tanke på kontraktets karaktär och 

värde, även om det inte krävs enligt budgetförordningen. 

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER 

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

revisionsrättens kommentarer från tidigare år 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 september 2015. 

 För revisionsrätten 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 ordförande 
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Bilaga I 

Uppföljning av tidigare års kommentarer 

År Revisionsrättens kommentar 
Genomförande av korrigerande åtgärder 

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

2012 

Utöver det utbildningstillägg som anges i tjänsteföreskrifterna1 betalar myndigheten 
utbildningsbidrag direkt till skolorna för personal vars barn går i en primär- eller sekundärskola 
utan att det finns kontrakt med skolorna. Utbildningsbidragen uppgick 2012 till totalt cirka 
389 000 euro. Dessa utgifter omfattas inte av tjänsteföreskrifterna och är oriktiga. 

Har genomförts 

1 I artikel 3 i bilaga VII anges att bidraget ska vara dubbelt så stort som grundtillägget på 252,81 euro = 505,62 euro. 
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Bilaga II 

Europeiska läkemedelsmyndigheten 

(London) 

Behörighet och verksamhet 

Unionens 
behörighetsområde 
enligt fördraget  
(artikel 168 i EUF- 
fördraget)  

Informationsinsamling 
En hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas vid utformning och 
genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder. 
Unionens insatser, som ska komplettera den nationella politiken, ska inriktas 
på att förbättra folkhälsan, förebygga ohälsa och sjukdomar hos människor 
och undanröja faror för den fysiska och mentala hälsan. Sådana insatser ska 
innefatta kamp mot de stora folksjukdomarna genom att främja forskning om 
deras orsaker, hur de överförs och hur de kan förebyggas samt 
hälsoupplysning och hälsoundervisning, liksom övervakning av, tidig varning 
för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors 
hälsa.  

Myndighetens 
behörighet 
(Europaparlamentets 
och rådets 
förordning (EG) 
nr 726/2004) 

Mål 
– Samordna de vetenskapliga resurser som ställs till myndighetens 

förfogande av medlemsstaternas myndigheter för prövning av och tillsyn 
över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. 

– Ge medlemsstaterna och Europeiska unionens institutioner vetenskaplig 
rådgivning om humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel. 

Uppgifter 
– Samordna den vetenskapliga utvärderingen av läkemedel som omfattas av 

unionens förfaranden för godkännande för försäljning. 
– Samordna tillsynen av de läkemedel som har godkänts av unionen 

(säkerhetsövervakning). 
– Ge rådgivning i fråga om maximalt tillåtna resthalter av 

veterinärmedicinska läkemedel som kan godtas i livsmedel av animaliskt 
ursprung. 

– Samordna kontrollen av hur principerna om god tillverkningssed, god 
laboratoriesed och god klinisk sed efterlevs. 

– Registrera de godkännanden för försäljning av läkemedel som beviljats. 

Organisation Kommittén för humanläkemedel (CHMP) har ansvaret för att utarbeta 
myndighetens yttranden i alla frågor som rör humanläkemedel. Kommittén 
består av en ledamot och en suppleant från varje medlemsstat, en ledamot 
och en suppleant som utses av Island och Norge samt upp till fem 
adjungerade ledamöter. 
Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) har ansvaret för att 
utarbeta myndighetens yttranden i alla frågor som rör veterinärmedicinska 
läkemedel. Kommittén består av en ledamot och en suppleant från varje 
medlemsstat, en ledamot och en suppleant som utses av Island och Norge 
samt upp till fem adjungerade ledamöter. 
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Kommittén för särläkemedel (COMP) har ansvaret för att kontrollera 
ansökningar från personer eller företag om att få ett läkemedel klassificerat 
som särläkemedel. Kommittén består av en ledamot från varje medlemsstat, 
tre ledamöter som utses av Europeiska kommissionen för att företräda 
patientföreningar, tre ledamöter som utses av Europeiska kommissionen på 
rekommendation av myndigheten, en ledamot som utses av Island, en som 
utses av Liechtenstein och en som utses av Norge samt en företrädare för 
Europeiska kommissionen.  
Kommittén för växtbaserade läkemedel (HMPC) har ansvaret för att 
utarbeta myndighetens yttranden om växtbaserade läkemedel. Kommittén 
består av en ledamot och en suppleant från varje medlemsstat och från 
Island och Norge samt upp till fem adjungerade ledamöter.  
Pediatriska kommittén (PDCO) ansvarar för bedömningen av innehållet i 
ansökningarna om pediatriska prövningsprogram, kontroller av undantag, 
uppskov och efterlevnad och antar yttranden över dem. Kommittén består av 
fem ledamöter från kommittén för humanläkemedel och deras fem 
suppleanter, en ledamot och en suppleant från varje medlemsstat som inte 
företräds av de fem ovan och sex ledamöter och suppleanter som utses av 
Europeiska kommissionen och företräder sjukvårdpersonal och 
patientföreningar. 
Kommittén för avancerad terapi (CAT) har ansvaret för att bedöma kvalitet, 
säkerhet och effektivitet när det gäller läkemedel för avancerad terapi och för 
att följa den vetenskapliga utvecklingen på området. Kommittén består av 
fem ledamöter från kommittén för humanläkemedel och deras fem 
suppleanter, en ledamot och en suppleant från varje medlemsstat som inte 
företräds av de fem ovan och fyra ledamöter och fyra suppleanter som utses 
av Europeiska kommissionen och företräder patientföreningar och kliniska 
läkare. 
Kommittén för säkerhetsövervakning och riskbedömning av läkemedel 
(PRAC) har ansvaret för att bedöma och övervaka säkerhetsaspekter när det 
gäller humanläkemedel. Kommittén består av en ledamot och en suppleant 
från varje medlemsstat, en ledamot och en suppleant från Island och Norge, 
sex oberoende vetenskapliga experter som utses av Europeiska 
kommissionen och två ledamöter och två suppleanter som utses av 
Europeiska kommissionen och företräder sjukvårdspersonal och 
patientorganisationer. 
Styrelsen består av en ledamot och en suppleant från varje medlemsstat, två 
företrädare för kommissionen, två företrädare för Europaparlamentet och 
två företrädare för patientorganisationer, en företrädare för 
läkarorganisationer och en företrädare för veterinärorganisationer. Styrelsen 
antar arbetsprogrammet och den årliga rapporten. 
Den verkställande direktören utses av styrelsen på förslag av kommissionen. 
Intern revision 
Kommissionens tjänst för internrevision och myndighetens 
internrevisionsfunktion. 
Extern revision 
Europeiska revisionsrätten. 
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Myndighet som beviljar ansvarsfrihet 
Europaparlamentet på rådets rekommendation. 

Medel till 
myndighetens 
förfogande 2014 
(2013) 

Slutlig budget 
282,47 (251,56) miljoner euro1, bidrag från unionen: 8,2 % (13,0 %)2 
Personalstyrka den 31 december 2014 
599 (611) tjänster enligt tjänsteförteckningen, varav tillsatta: 580 (583), 
210 (144) övriga anställda (kontraktsanställda, utstationerade nationella 
experter och inhyrd personal). 
Personalstyrka totalt: 790 (727) varav anställda med  
uppgifter inom verksamheten: 621 (590), 
administrativa uppgifter: 169 (137). 

Produkter och 
tjänster 2014 (2013) 

Humanläkemedel 
– Ansökningar om godkännande för försäljning: 100 (80). 
– Positiva yttranden: 82 (80). 
– Genomsnittlig tid för utvärderingen: 179 (200) dagar. 
– Yttranden efter godkännande: 5 958 (5 447). 
– Säkerhetsövervakning (rapporter om biverkningar av läkemedel, från 

länder i EES och utanför EES för centraliserade godkännandeförfaranden): 
691 897 (679 413) rapporter. 

– Periodiska säkerhetsrapporter (PSUR): 4713 (525). 
– Avslutad vetenskaplig rådgivning: 532 (474). 
– Förfaranden för ömsesidigt godkännande och decentralisering4: 

påbörjade:7 231 (6 293); avslutade: 6 412 (6 242). 
– Ansökningar om pediatriska förfaranden i pediatriska kommittén: 485 

(480)5. 
Veterinärläkemedel 
– Ansökningar om godkännande för försäljning: 12 (23). 
– Ansökningar om varianter: 340 (315). 
– Ansökningar om utvidgning av sortimentet: 6 (5). 
Inspektioner 
Inspektioner: 506 (480). 
Växtbaserade läkemedel 
Monografier över växtbaserade läkemedel: 11 (9). 
Förteckning över växtbaserade material eller beredningar eller 
kombinationer av dessa: 1 (0). 
Särläkemedel 
– Ansökningar om beteckning: 329 (201). 
– Positiva yttranden över beteckning av särläkemedel: 196 (136). 
Små och medelstora företag 
– Ansökningar om ställning som litet eller medelstort företag: 499 (401). 
– Ansökningar om sänkt avgift eller uppskov:333 (336). 
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1 Detta är den slutliga budgeten och inte det faktiska totalbeloppet i sammanställningen av 
resultatet av budgetgenomförandet. 

2 Detta är procentandelen av det budgeterade EU-bidraget (exklusive det särskilda bidraget till 
sänkta avgifter för särläkemedel och exklusive budgetmyndighetens användning av överskottet 
från budgetåret n-2) när det gäller den slutliga budgeten. 

3 Uppgifterna tar hänsyn till pediatriska kommitténs räkenskaper som avslutades i slutet av 2014. 
4 Inbegriper ursprunglig MRP/DCP, typ IA, IB, II och arbetsfördelningsvarianter. 
5 Uppgifterna för 2014 (och för 2013) rapporteras nu för alla förfaranden i pediatriska kommittén, 

däribland de första PIP-ansökningarna, ändringar av överenskomna PIP, ansökningar om 
undantag och ansökningar om efterlevnadskontroller. 

Källa: Bilagan har tillhandahållits av myndigheten. 

 



European Medicines Agency 
 

EMA_SV 

 
 

MYNDIGHETENS SVAR 
 
 

11. Under 2013–2014 omstrukturerade och effektiviserade vi våra huvudsakliga verksamhetsprocesser, 
däribland de som gäller finansiella godkännanden och avgiftsinsamling. Den planerade fortsatta 
automatiseringen av avgiftshanteringen försenades på grund av myndighetens omorganisation under 2014. 
För att säkerställa att kraven i myndighetens avgiftsförordning avseende tidsfrister uppfylls har nu 
automatiseringen inplanerats för genomförande i slutet av 2015.  
 
12. Brister i förvaltningskontrollen uppdagades, men i den administrativa utredningsrapporten till 
verkställande direktören rapporterades det inte om några betydande finansiella risker. 
I en redan inplanerad revision 2015 kommer kommissionens tjänst för internrevision tillsammans med vår 
internrevisionsfunktion att utvärdera ändamålsenligheten i de åtgärder som vi vidtagit. 
 
13. Myndigheten noterar revisionsrättens kommentar. Förordningen om medicinska produkter inom EU 
bygger på en nätverksmodell. EMA samordnar EU:s nätverk för säkerhetsövervakning av läkemedel och 
hanterar de centrala informationssystem som möjliggör datautbytet i samband med denna 
säkerhetsövervakning, i synnerhet EudraVigilance-databasen och läkemedelsdatabasen som avses i artikel 57. 
Tillsammans med våra intressenter och partners kommer vi att fortsätta arbetet med att skydda medborgarna 
inom EU på det här området. 
 
14. Ett avdelningsövergripande samråd hölls inför upphandlingsförfarandet gällande ett ramkontrakt beräknat 
att ta 15 000 mandagar i anspråk i fyra års tid. Med samrådet sökte vi kartlägga de resurser som kommer att 
krävas av respektive avdelning med utgångspunkt i specifika mål, beräknade profiler och mandagar, samt 
fastställa en ungefärlig tidsplan och identifiera vilken typ av tjänster det kan förväntas bli fråga om. Med tanke 
på svårighetsgraden i de uppskattningar som krävts är vi av en avvikande uppfattning än den som uttrycks i 
revisionsrättens kommentarer. Som revisionsrätten konstaterar finns det dessutom inga krav i 
budgetförordningen om att styrelsen måste konsulteras i fråga om upphandlingsbeslutet. 
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