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ORDLISTA 

Ackreditering: En process för att certifiera att utbetalande organ har en administrativ 

organisation och ett internkontrollsystem som ger tillräckliga garantier för att betalningar är 

lagliga och korrekta och redovisas korrekt. Certifieringen ska göras av medlemsstaterna 

under förutsättning att de utbetalande organen uppfyller ett antal kriterier 

(”ackrediteringskriterier”) avseende interna förhållanden, kontrollverksamheter, information 

och kommunikation samt övervakning. 

Administrativa kontroller: Formaliserade dokumentkontroller som de utbetalande organen 

gör av alla ansökningar för att kontrollera att de uppfyller stödkraven. När det gäller IAKS-

utgifter används den information som finns i databaser till automatiska dubbelkontroller. 

Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ): Tillhandahåller finansiering för direktstöd 

till jordbrukare, för förvaltningen av jordbruksmarknader och för informations- och 

marknadsföringsåtgärder. 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu): Finansierar EU:s ekonomiska 

bidrag till landsbygdsutvecklingsprogram.  

Finansiella korrigeringar: Kommissionens undantag från EU-finansiering av utgifter som 

medlemsstaterna inte har betalat ut i enlighet med gällande EU-lagstiftning och nationell 

lagstiftning. När det gäller GJP-utgifter utgörs alltid undantagen av finansiella korrigeringar 

som behandlas som inkomster avsatta för särskilda ändamål. 

Förfarandet för avslutande av räkenskaperna: Resulterar i kommissionens årliga finansiella 

beslut om huruvida varje ackrediterat utbetalande organs årsräkenskaper är fullständiga, 

korrekta och sanningsenliga. 

Förfarandet för kontroll av överensstämmelse: Kommissionens förfarande som bygger på 

en bedömning av de utbetalande organens internkontrollsystem och som ska säkerställa att 

medlemsstaterna tillämpar EU:s lagstiftning och nationell lagstiftning och att utgifter som 

inte uppfyller reglerna under ett eller flera budgetår undantas från EU-finansiering via en 

finansiell korrigering. 
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Förvaltningsförklaring: En årlig förklaring där direktören vid varje utbetalande organ 

försäkrar att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, att de interna 

kontrollsystemen fungerar korrekt och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. Flera bilagor åtföljer förvaltningsförklaringen, bland annat en om statistik över 

resultaten av alla administrativa kontroller och kontroller på plats som det utbetalande 

organet har gjort (”kontrollstatistik”).   

Integrerat administrations- och kontrollsystem (IAKS): Ett integrerat system med databaser 

över jordbruksföretag, ansökningar, jordbruksarealer, djur och, i förekommande fall, 

stödrättigheter. Databaserna används för administrativa dubbelkontroller av ansökningar 

om arealbaserat och djurrelaterat stöd. 

Internationellt accepterade revisionsstandarder (IAAS): Omfattar revisionsstandarder som 

ges ut av olika offentliga och yrkesmässiga normgivande organ, såsom de internationella 

revisionsstandarderna (ISA) som ges ut av International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) eller de internationella standarderna för högre revisionsorgan (Issai) som ges 

ut av Internationella organisationen för högre revisionsorgan (Intosai). 

Justerad felfrekvens: Kommissionens uppskattning av storleken på det kvarstående felet i de 

utbetalande organens utbetalningar av GJP-stöd till stödmottagare sedan alla kontroller har 

utförts. Kommissionen beräknar den och offentliggör den i sin årliga verksamhetsrapport. 

Kontroller på plats: Kontroller som de utbetalande organens inspektörer gör för att verifiera 

att de slutliga stödmottagarna följer gällande regler. Kontrollerna kan bestå av traditionella 

besök på plats (på jordbruksföretag eller i anslutning till investeringar som får stöd) eller av 

fjärranalys (genomgång av nyligen tagna satellitbilder på skiften) som i tveksamma fall 

kompletteras med snabba fältbesök.  

Kontrollstatistik: Årliga rapporter som medlemsstaterna översänder till kommissionen och 

som innehåller resultaten av de utbetalande organens administrativa kontroller och 

kontroller på plats. 
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Programperiod: Flerårig ram för planering och genomförande av EU:s politik. Den nuvarande 

programperioden löper från 2014 till 2020. Landsbygdsutvecklingsprogram som finansieras 

av Ejflu förvaltas inom denna fleråriga ram, medan EGFJ förvaltas på årsbasis.  
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Utbetalande organ (UO): Det eller de organ som i en medlemsstat ansvarar för förvaltningen 

och kontrollen av GJP-stöd, särskilt kontroller, beräkning och utbetalning av GJP-stöd till 

stödmottagarna och rapportering om detta till kommissionen. En del av det utbetalande 

organets arbete kan utföras av delegerade organ, dock inte utbetalningar till stödmottagare 

och rapporteringen om dem till kommissionen.  

Årlig verksamhetsrapport: En årlig rapport som offentliggörs av varje generaldirektorat där 

man redogör för sina resultat, initiativ som man har tagit under året och resurser som man 

har använt. Verksamhetsrapporten från GD Jordbruk och landsbygdsutveckling innehåller 

också en bedömning av hur förvaltnings- och kontrollsystemen inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken fungerar och vilka resultat de har uppnått vid de utbetalande organen. 

FÖRKORTNINGAR 

AAR årlig verksamhetsrapport 

AO attesterande organ 

BM behörig myndighet i medlemsstaten (i regel jordbruksministeriet) 

EGFJ Europeiska garantifonden för jordbruket 

Ejflu Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

ERR felfrekvens 

Eruf Europeiska regionala utvecklingsfonden 

ESF Europeiska socialfonden 

FF förvaltningsförklaring 

GD AGRI generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling 

GJP den gemensamma jordbrukspolitiken 

IAKS integrerat administrations och kontrollsystem 
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IRR överträdelsefrekvens 

ISA internationella revisionsstandarder 

Issai Internationella standarder för högre revisionsorgan 

SF Sammanhållningsfonden 

UO utbetalande organ 
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SAMMANFATTNING 

I. Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har en budget på 363 miljarder euro (i 

2011 års priser) under perioden 2014–2020 (cirka 38 % av det totala beloppet för den 

fleråriga budgetramen 2014–2020) och genomförs med delad förvaltning mellan 

kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen delegerar genomförandet av budgeten 

till utbetalande organ som utses av medlemsstaterna men behåller det slutliga ansvaret för 

genomförandet och ska se till att EU:s ekonomiska intressen skyddas på samma sätt som om 

den själv utförde de delegerade budgetgenomförandeuppgifterna. 

II. För detta ändamål har de attesterande organ som utses av medlemsstaterna haft i 

uppgift sedan 1996 att vara de utbetalande organens oberoende revisor. Sedan budgetåret 

2015 har de också varit skyldiga att avge ett utlåtande, utarbetat i enlighet med 

internationellt accepterade revisionsstandarder, och ange huruvida de utgifter för vilka 

ersättning har begärts från kommissionen är lagliga och korrekta. Budgetåret 2015 var 

därmed det första året för vilket kommissionen kunde använda de attesterande organens 

förstärkta granskning av laglighet och korrekthet. 

III. Mot denna bakgrund bedömde vi huruvida den ram som kommissionen har infört 

gjorde det möjligt för de attesterande organen att uttala sig om GJP-utgifternas laglighet och 

korrekthet i enlighet med gällande EU-förordningar och internationellt accepterade 

revisionsstandarder och på så vis leverera tillförlitliga resultat till kommissionens 

säkerhetsmodell. Vi drar slutsatsen att den ram som kommissionen utformat för det första 

årets genomförande av de attesterande organens nya arbete har betydande brister. En följd 

av det är att de attesterande organens utlåtanden inte fullt ut följer gällande standarder och 

regler på viktiga områden. 

IV. De attesterande organens nya roll är ett positivt steg mot en modell för samordnad 

granskning eftersom deras output kan hjälpa medlemsstaterna att stärka sina 

kontrollsystem, minska revisons- och kontrollkostnaderna och göra det möjligt för 

kommissionen att uppnå ytterligare, oberoende säkerhet om utgifternas laglighet och 

korrekthet. 
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V. Mot denna bakgrund analyserade vi kommissionens nuvarande säkerhetsmodell och 

de förändringar som gjorts för att ta hänsyn till de attesterande organens utökade roll. Vi 

konstaterade att kommissionens säkerhetsmodell fortfarande bygger på medlemsstaternas 

kontrollresultat. För budgetåret 2015 var de attesterande organens utlåtande om lagligheten 

och korrektheten bara en faktor som kommissionen beaktade när den beräknade sina 

justeringar av de fel som hade rapporterats i medlemsstaternas kontrollstatistik. Eftersom 

de utlåtandena är den enda källan till oberoende säkerhet om lagligheten och korrektheten 

på årlig basis, bör de attesterande organens arbete, när det väl görs på ett tillförlitligt sätt, 

bli den viktigaste faktorn i kommissionens säkerhet. 

VI. Vid granskningen av hur kommissionens riktlinjer stämmer överens med gällande 

förordningar och internationellt accepterade revisionsstandarder identifierade vi följande 

brister: 

a) Vad beträffar förfarandet för riskbedömning konstaterade vi att kommissionen krävde 

att de attesterande organen skulle använda ackrediteringsmatrisen, vilket riskerar att 

blåsa upp den grad av säkerhet som de attesterande organen kan härleda från de 

utbetalande organens internkontrollsystem. 

b) De attesterande organens urvalsmetod för transaktioner som baseras på de utbetalande 

organens lista över slumpmässigt utvalda kontroller på plats medförde en rad ytterligare 

risker som inte hade åtgärdats: framför allt kan de attesterande organens arbete bara 

vara representativt om de urval som de utbetalande organen först gör är representativa. 

En del av urvalet för icke-IAKS-transaktioner är inte representativt för utgifterna och 

därmed inte representativt för det granskade budgetåret. 

c) Vad beträffar substansgranskningen krävde kommissionen att de attesterande organen 

för en del av urvalet endast skulle upprepa de utbetalande organens administrativa 

kontroller. 

d) Kommissionen krävde att de attesterande organen vid substansgranskningen endast 

skulle upprepa de utbetalande organens första kontroller. Upprepning är visserligen en 

giltig metod för att inhämta revisionsbevis, men enligt de internationellt accepterade 

revisionsstandarderna ska revisorerna också välja och vidta alla de granskningsåtgärder 
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som de själva anser är ändamålsenliga för att de ska kunna inhämta tillräckliga 

revisionsbevis för ett uttalande med rimlig säkerhet. 

e) Vad beträffar revisorns slutsatser konstaterade vi att de attesterande organen enligt 

riktlinjerna skulle beräkna två olika felfrekvenser när det gällde laglighet och korrekthet 

samt att inte bara de attesterande organen utan även GD Jordbruk och 

landsbygdsutveckling använde dessa frekvenser på ett icke ändamålsenligt sätt. 

f) Slutligen konstaterade vi att de attesterande organens utlåtande om utgifternas 

laglighet och korrekthet byggde på ett totalt fel som hade redovisats för lågt. När de 

attesterande organen beräknade den uppskattade felnivån beaktade de i själva verket 

inte de fel som de utbetalande organen hade upptäckt och rapporterat i sin 

kontrollstatistik.  

VII. Vi lämnar ett antal rekommendationer om hur man kan komma till rätta med de 

problem som vi har konstaterat: 

a) Kommissionen bör använda de attesterande organens resultat, när arbetet har 

definierats och utförts i enlighet med gällande förordningar och internationellt 

accepterade revisionsstandarder, som den viktigaste faktorn i sin säkerhetsmodell när 

det gäller utgifternas laglighet och korrekthet. 

b) Kommissionen bör ändra sina riktlinjer och 

i) inrikta de attesterande organens riskbedömning vad beträffar laglighet och 

korrekthet på de nyckelkontroller och kompletterande kontroller som redan används av 

kommissionen, 

(i) kräva att de attesterande organen i fråga om sina urval av IAKS-transaktioner från 

listan över betalningsansökningar som de utbetalande organen slumpmässigt valt ut 

för kontroller på plats vidtar lämpliga skyddsåtgärder och ser till att de attesterande 

organens urval är representativa, att de attesterande organens besök på plats görs i 

rätt tid och att de attesterande organens urval inte meddelas de utbetalande 

organen, 
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(ii) kräva att de attesterande organen gör sina urval av icke-IAKS-transaktioner direkt 

från listorna över betalningar, 

(iii) tillåta de attesterande organen att genomföra kontroller på plats av alla granskade 

transaktioner och vidta alla de granskningsåtgärder som de själva anser är 

ändamålsenliga utan att vara begränsade till att upprepa de utbetalande organens 

ursprungliga kontroller, 

(iv) kräva att de attesterande organen beräknar en enda felfrekvens när det gäller 

lagligheten och korrektheten, 

(v) se till att det övergripande fel som de attesterande organen beräknar för de IAKS-

transaktioner som valts ut från listan över de utbetalande organens slumpmässiga 

kontroller på plats också inkluderar den felnivå som rapporterats av de utbetalande 

organen i kontrollstatistiken, extrapolerad till de återstående transaktioner som det 

utbetalande organet inte har kontrollerat på plats, så att de attesterande organen 

kan avge ett utlåtande om utgifternas laglighet och korrekthet; de attesterande 

organen måste säkerställa att den kontrollstatistik som ställs samman av de 

utbetalande organen är fullständig och korrekt. 
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INLEDNING 

Utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken 

 Inom jordbruket beviljas EU-stöd genom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) 1.

och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). De totala anslagen till 

dessa två fonder uppgår till sammanlagt 363 miljarder euro (i 2011 års priser) för 

programperioden 2014–2020, vilket motsvarar cirka 38 % av den totala fleråriga 

budgetramen för perioden 2014–20201

 Utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) inom de båda fonderna kan 2.

delas in i två kategorier:  

. 

- Utgifter inom det integrerade administrations- och kontrollsystemet (IAKS), vilka är 

stödrättighetsbaserade2

- Icke-IAKS-utgifter, vilka är ersättningsbaserade stöd som till största delen består av 

investeringar i jordbruksföretag och infrastruktur på landsbygden samt interventioner 

på jordbruksmarknader. 

 och främst består av årligt arealstöd. 

 Fördelningen mellan IAKS- och icke-IAKS-utgifter inom de två fonderna (omkring 86 % 3.

respektive 14 % av GJP-utgifterna) under budgetåret 2015 visas i figur 1

                                                       

1  Bilaga I till rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 

 nedan. 

2  Utbetalning av stöd förutsätter att vissa villkor är uppfyllda. 
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Figur 1 – Fördelningen av GJP-utgifter för budgetåret 2015 (miljarder euro) 

 

Den rättsliga och institutionella ramen för delad förvaltning inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken 

 Ansvaret för förvaltningen av den gemensamma jordbrukspolitiken delas av 4.

kommissionen och medlemsstaterna. Omkring 99 % av budgeten för den gemensamma 

jordbrukspolitiken genomförs genom delad förvaltning, såsom fastställs i 

budgetförordningen3. I den horisontella GJP-förordningen4

                                                       

3  Artikel 59 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 
oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1) (budgetförordningen). 

 fastställs grundregler specifikt för 

finansieringen, förvaltningen och övervakningen av den gemensamma jordbrukspolitiken. 

4  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om 
finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om 
upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 
814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549) (den 
horisontella GJP-förordningen). 
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Kommissionen har fått befogenhet att ytterligare precisera dessa regler i 

genomförandeförordningar5

 Vid delad förvaltning behåller kommissionen det slutliga ansvaret för budgeten men 5.

delegerar genomförandet av den till organ som särskilt utsetts av medlemsstaterna: de 

utbetalande organen. Kommissionens generaldirektoratet för jordbruk och 

landsbygdsutveckling (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) övervakar de utbetalande 

organens genomförande av budgeten, kontrollerar och ersätter utgifter som redovisas 

månadsvis (för EGFJ) och kvartalsvis (för Ejflu) av de utbetalande organen och bedömer 

slutligen huruvida utgifterna är lagliga och korrekta med hjälp av kontrollen av 

överensstämmelse

 och riktlinjer.  

6. Om man vid den kontrollen upptäcker brister i ett utbetalande organs 

kontrollsystem som har ekonomiska konsekvenser för EU:s budget kan kommissionen 

besluta om finansiella korrigeringar för det utbetalande organet. GD Jordbruk och 

landsbygdsutvecklings modell för delad förvaltning, som anger vilka roller de olika 

inblandade parterna har, presenteras i bilaga I7

 På medlemsstatsnivå förvaltas GJP-budgeten av utbetalande organ som godkänns av 6.

den berörda medlemsstatens behöriga myndighet

. 

8

                                                       

5  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för 
tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det 
integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och 
tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 
908/2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, 
ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet 
(EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).  

. De utbetalande organen gör 

administrativa kontroller av alla projektansökningar och betalningsansökningar som den får 

6  Ett förfarande vid GD jordbruk och landsbygdsutveckling som bygger på en bedömning av de 
utbetalande organens internkontrollsystem och som ska säkerställa att medlemsstaterna 
tillämpar EU:s lagstiftning och nationell lagstiftning och att utgifter som inte uppfyller reglerna 
under ett eller flera budgetår undantas från EU-finansiering (artikel 52 i den horisontella GJP-
förordningen).  

7  Modellen för delad förvaltning inom den gemensamma jordbrukspolitiken presenterades i GD 
Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport för 2015 (s. 35). 

8  I enlighet med artikel 7 i den horisontella GJP-förordningen. 



16 

 

 

från stödmottagare och också kontroller på plats av ett urval på minst 5 % när det gäller det 

stora flertalet stödåtgärder9. Efter dessa kontroller betalar de utbetalande organen de 

utestående beloppen till stödmottagarna och deklarerar dem sedan månadsvis (EGFJ) och 

kvartalsvis (Ejflu) för kommissionen för att få dem ersatta. Alla utbetalda belopp redovisas 

därefter i de utbetalande organens årsräkenskaper. Direktören vid varje utbetalande organ 

lämnar dessa årsräkenskaper till kommissionen, tillsammans med sin förklaring 

(förvaltningsförklaringen) om kontrollsystemens ändamålsenlighet, som också sammanfattar 

de felnivåer som härrör från deras kontrollstatistik10

 Enligt budgetförordningen ska kommissionen när den anförtror de utbetalande organen 7.

uppgifter som ingår i budgetgenomförandet för den gemensamma jordbrukspolitiken genom 

delad förvaltning se till att EU:s ekonomiska intressen skyddas på samma sätt som om den 

själv hade fullgjort uppgifterna

. Kommissionens utanordnare (GD 

Jordbruk och landsbygdsutvecklings generaldirektör när det gäller den gemensamma 

jordbrukspolitiken) beaktar dessa årsräkenskaper och förvaltningsförklaringar när han eller 

hon upprättar GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport. 

11

                                                       

9  Artiklarna 30–33 i förordning (EU) nr 809/2014. När det gäller perioden 2014–2020 har 
kommissionen infört fler möjligheter för medlemsstaterna att minska den lägsta kontrollnivån 
till 1 %. Medlemsstaterna får använda sådana möjligheter som anges i artikel 41 i 
kommissionens förordning (EU) nr 908/2014 och i artikel 36 i kommissionens förordning (EU) 
nr 809/2014. 

. I det ingår det att fastställa lämpliga krav avseende kontroll 

och revision, såsom granskning och godkännande av räkenskaperna. När det gäller den 

gemensamma jordbrukspolitiken är det det attesterande organet som har detta 

revisionsansvar på medlemsstatsnivå. 

10  Årliga rapporter som medlemsstaterna översänder till kommissionen och som innehåller 
resultaten av de utbetalande organens administrativa kontroller och kontroller på plats. 

11  Artikel 59 och skäl 22 i budgetförordningen. 
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De attesterande organens roll och ansvar 

 De attesterande organen har fullgjort uppgiften som oberoende revisorer av de 8.

utbetalande organen sedan budgetåret 199612

 Budgetförordningen

. Rollen har inneburit att de attesterande 

organen måste utfärda ett intyg, i enlighet med internationellt accepterade 

revisionsstandarder, och ange huruvida de räkenskaper som skulle överlämnas till 

kommissionen var rättvisande, fullständiga och korrekta och huruvida de interna 

kontrollfunktionerna hade fungerat tillfredsställande, med en särskild hänvisning till 

ackrediteringskriterierna.  

13 och den horisontella GJP-förordningen14

 I den horisontella GJP-förordningen fastställs även att ett attesterande organ ska vara 10.

ett offentligt eller privat revisionsorgan som utses av den behöriga myndigheten och att det 

ska besitta den nödvändiga tekniska sakkunskapen och i sin verksamhet vara oberoende av 

det utbetalande organet och av den myndighet som har godkänt det. När det gäller 

budgetåret 2015 administrerades GJP-utgifterna i de 28 medlemsstaterna av totalt 

 har utökat de 9.

attesterande organens roll och ansvar. Förutom att de ansvarar för räkenskaperna och 

internkontrollen ska de sedan budgetåret 2015 också avge ett utlåtande om huruvida de 

utgifter för vilka ersättning har begärts från kommissionen är lagliga och korrekta. Detta 

utlåtande, som utarbetas i överensstämmelse med internationellt accepterade 

revisionsstandarder, ska även ange ”huruvida granskningen leder till ett ifrågasättande av 

påståendena i förvaltningsförklaringen”. 

                                                       

12  Artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om 
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid 
avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och 
garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (EUT L 158, 8.7.1995, s. 6). 

13  Artikel 59.5 i budgetförordningen. 

14  Artikel 9 i den horisontella GJP-förordningen. 
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80 utbetalande organ som i sin tur granskades av 64 attesterande organ15. Av de 

attesterande organen var 46 offentliga organ16

 Syftet med de attesterande organens granskning av lagligheten och korrektheten är att 11.

öka GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings säkerhet när det gäller utgifternas laglighet och 

korrekthet. De attesterande organens roll i GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings 

säkerhetsmodell beskrivs i 

 och 18 privata revisionsfirmor. 

bilaga II

 Kommissionen har fastställt ramen för de attesterande organens revisionsarbete i en 12.

genomförandeförordning

. Hur de attesterande organens arbete kan användas 

inom ramen för en modell för samordnad granskning beskrivs närmare i punkterna 24–28. 

17 och kompletterande riktlinjer18

a) dess riktlinjer innehåller lämpliga anvisningar i enlighet med internationellt accepterade 

revisionsstandarder

. Enligt denna förordning, och för 

att man ska få tillförlitliga rapporter och utlåtanden från de attesterande organen, måste 

kommissionen säkerställa att 

19

b) det arbete som de attesterande organen utför på grundval av sådan vägledning är 

tillräckligt och av lämplig kvalitet. 

, 

                                                       

15  I flera medlemsstater granskades mer än ett utbetalande organ av samma attesterande organ. 

16  Till exempel avdelningar inom finansministerier eller vid regionala myndigheter eller högre 
revisionsorgan. 

17  Artiklarna 5–7 i förordning (EU) nr 908/2014. 

18  Riktlinje nr 1 om godkännandekrav, riktlinje nr 2 om den årliga attesteringsgranskningen, 
riktlinje nr 3 om rapporteringskrav, riktlinje nr 4 om förvaltningsförklaringen och riktlinje nr 5 
om oegentligheter. 

19  Artikel 9 i den horisontella GJP-förordningen. 
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REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING SAMT REVISIONSMETOD 

Revisionens inriktning och omfattning 

 Det nya kravet att attesterande organ ska lämna ett utlåtande om utgifternas laglighet 13.

och korrekthet är av central betydelse i kommissionens säkerhetsmodell för perioden 2014–

2020. 

 I denna revision inriktade vi vår analys på den ram som kommissionen har infört för de 14.

attesterande organens granskning av laglighet och korrekthet när det gällde det första året 

av genomförande (budgetåret 2015). Vi bedömde inte de attesterande organens 

substansgranskning. 

 Revisionen syftade till att bedöma huruvida de attesterande organens nya roll var ett 15.

steg mot ett tillvägagångssätt med samordnad granskning och om kommissionen tog 

vederbörlig hänsyn till det i sin säkerhetsmodell. Revisionen syftade också till att bedöma 

huruvida den ram som kommissionen har infört gör det möjligt för de attesterande organen 

att avge ett utlåtande om GJP-utgifternas laglighet och korrekthet i enlighet med gällande 

EU-förordningar och internationellt accepterade revisionsstandarder. 

 Framför allt granskade vi huruvida kommissionens riktlinjer till attesterande organ 16.

säkerställde 

- en lämplig riskbedömning utförd av de attesterande organen och ett representativt 

urval, 

- en lämplig omfattning av substansgranskning, 

- en korrekt uppskattning av felnivån och ett korrekt revisionsutlåtande. 

 Sedan vi avslutade granskningsarbetet på fältet (i september 2016) har kommissionen 17.

fastställt (i januari 2017) nya riktlinjer som de attesterande organen ska tillämpa från 

budgetåret 2018. Vi har inte granskat de ändrade riktlinjerna. 
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Revisionsmetod 

 Revisionsbevisen inhämtades både vid kommissionen (GD Jordbruk och 18.

landsbygdsutveckling) och i medlemsstaterna. Utgångspunkten för arbetet var en analys av 

den tillämpliga rättsliga ramen som vi gjorde för att kunna identifiera de krav som gäller alla 

berörda parter: kommissionen, de behöriga myndigheterna och de attesterande organen. 

 På kommissionsnivå omfattade revisionen följande: 19.

- En granskning av kommissionens riktlinjer för de attesterande organen med avseende 

på budgetåret 2015 samt dokument från stödverksamhet, till exempel 

expertgruppmöten20

- En bedömning av kommissionens skrivbordsgranskningar av de attesterande organens 

rapporter och utlåtanden om 25 utbetalande organ i 17 medlemsstater, vilken i 17 fall 

även omfattade en granskning av GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings rapporter om 

granskningsbesök hos attesterande organ. Vi granskade även GD Jordbruk och 

landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport för 2015 och tittade på hur man i den 

hade använt de attesterande organens granskning av laglighet och korrekthet. 

 (vi deltog som observatörer i ett sådant möte i Bryssel den 14 och 

15 juni 2016). 

- Intervjuer med berörd personal vid GD Jordbruk och landsbygdsutveckling. 

 I medlemsstaterna omfattade revisionen följande: 20.

- En enkät till 20 behöriga myndigheter och attesterande organ i 13 medlemsstater21

                                                       

20  Expertgruppmöten anordnades av GD Jordbruk och landsbygdsutveckling med deltagande av 
företrädare för attesterande organ och behöriga myndigheter från alla medlemsstater som ett 
forum för utbyte av kunskaper och erfarenheter och för att reda ut frågor om de attesterande 
organens arbete. 

 som 

valts ut utifrån dels storleken på de utgifter som de attesterat (totalt motsvarade 

urvalet 63 % av EU:s GJP-utgifter 2014), dels det attesterande organets rättsliga status 

21  Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Österrike, Polen, Portugal, 
Rumänien, Slovakien och Förenade kungariket. 
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(dvs. huruvida det var ett offentligt eller privat organ). Enkäten tog bland annat upp 

ämnen som kommissionens vägledning och stöd till de attesterande organen. 

- Sex besök22

 Vi jämförde våra iakttagelser med de tillämpliga bestämmelserna i förordningarna för 21.

programperioden 2014–2020 och kraven i de tillämpliga internationella standarderna för 

högre revisionsorgan (Issai) eller internationella revisionsstandarderna (ISA). 

 i medlemsstater där vi intervjuade företrädare för de behöriga 

myndigheterna och attesterande organen för att bättre förstå den information som de 

hade lämnat i enkätsvaren, granskade de attesterande organens kontraktsmässiga 

arrangemang, kontrollerade om de vidtog revisionsåtgärder i rätt tid och granskade de 

viktigaste resultaten av deras arbete såsom det presenterades i deras 

revisionsrapporter och revisionsutlåtanden budgetåret 2015. 

IAKTTAGELSER 

De attesterande organens nya roll när det gäller GJP-utgifternas laglighet och korrekthet 

är ett positivt steg mot en modell för samordnad granskning 

 Det finns inte en enda, erkänd definition av termen ”samordnad granskning”, men 22.

begreppet bygger på behovet av att undvika icke samordnade, överlappande kontroller och 

revisioner. När det gäller EU-budgeten, och särskilt delad förvaltning, skulle en ”samordnad 

granskning” ge säkerhet om utgifternas laglighet och korrekthet i två avseenden: dels för 

ledningsändamål (internkontroll), dels för revisionsändamål. Ett tillvägagångssätt med 

samordnad granskning ska vara en ändamålsenlig kontrollram där varje del bygger på den 

säkerhet som andra delar ger. 

 På sammanhållningsområdet23

                                                       

22  Tyskland (Bayern), Spanien (Kastilien-Léon), Italien (AGEA), Polen, Rumänien och Förenade 
kungariket (England). 

 har medlemsstaternas revisionsmyndigheter sedan 23.

perioden 2007–2013 varit en av de främsta informationskällorna i kommissionens 

23  Sammanhållningspolitiken finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), 
Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden (SF). 
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säkerhetsram för utgifternas laglighet och korrekthet. I vårt yttrande nr 2/200424 

analyserade vi också modellen för samordnad granskning för internkontrollsyften, det vill 

säga som källa till säkerhet för kommissionens ledning. I vår särskilda rapport nr 16/201325

 När det gäller GJP-utgifter uppnår kommissionen säkerhet om att de är lagliga och 24.

korrekta genom information från tre olika nivåer: de utbetalande organens kontroller och de 

attesterande organens revisionsarbete samt resultatet av kommissionens kontroller av det. 

När säkerheten anses otillräcklig utövar kommissionen det slutliga ansvaret för lagligheten 

och korrektheten genom sina egna förfaranden för kontroll av överensstämmelse som kan 

resultera i finansiella korrigeringar. 

 

lämnade vi dessutom särskilda rekommendationer för hur kommissionen skulle kunna 

förbättra sina förfaranden för användning av de nationella revisionsmyndigheternas arbete 

på sammanhållningsområdet. 

 De attesterande organens nya uppgift att avge ett utlåtande om utgifternas laglighet 25.

och korrekthet har potential att under perioden 2014–2020 avsevärt stärka en modell för 

samordnad granskning när det gäller kommissionens förvaltning av jordbruksutgifter. Enligt 

GD Jordbruk och landsbygdsutveckling kommer en sådan modell att ge ökad säkerhet om att 

kontrollsystem fungerar väl26, och man kommer med hjälp av den att kunna härleda 

ytterligare förvaltningssäkerhet från det revisionsarbete som de attesterande organen utför 

som komplement till GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings egna kontroller27

                                                       

24  EUT C 107, 30.4.2004, s. 1. 

. 

25  http://eca.europa.eu 

26  Enligt GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisionshandbok i versionen från 4.11.2015 – 
avsnitt 4.4 – om revision av överensstämmelse i fråga om EGFJ- och Ejflu-utgifters laglighet och 
korrekthet. 

27  Enligt det fleråriga arbetsprogrammet 2015–2018 för direktorat J vid GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling. 
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 De attesterande organens revisionsarbete kan få en modell för samordnad granskning 26.

att fungera effektivt när det gäller GJP-utgifter  

- genom att hjälpa medlemsstaterna att stärka sina kontrollsystemen, 

- genom att hjälpa till att minska revisions- och kontrollkostnaderna, 

- genom att göra det möjligt för kommissionen att uppnå ytterligare, oberoende säkerhet 

om utgifternas laglighet och korrekthet. 

 Vi anser att ett tillvägagångssätt med samordnad granskning är rätt sätt att uppnå 27.

säkerhet om utgifternas laglighet och korrekthet på medlemsstatsnivå. På samma sätt som 

Europeiska revisionsrätten fungerar som extern revisor för EU-budgeten som helhet 

fungerar de attesterande organen enligt EU:s lagstiftning som verksamhetsmässigt 

oberoende revisorer av jordbruksutgifter på medlemsstatsnivå/regional nivå. Kronologiskt 

sett är de de första revisorerna som uppnår säkerhet om jordbruksutgifternas laglighet och 

korrekthet och den enda källan till sådan säkerhet på nationell/regional28 nivå. De 

attesterande organen uppnår säkerhet från en kombination av sin egen substansgranskning 

och de utbetalande organens kontrollsystem. Inom ramen för en modell för samordnad 

granskning för den gemensamma jordbrukspolitiken 2014–2020 skulle den säkerheten 

kunna användas av kommissionen, såsom anges i figur 2

                                                       

28  Belgien, Tyskland, Spanien, Italien och Förenade kungariket har decentraliserat förvaltningen av 
GJP-medel till regionaliserade utbetalande organ. 

 nedan, förutsatt att det finns en 

lämplig verifieringskedja. 
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Figur 2 – En modell för samordnad granskning för den gemensamma jordbrukspolitiken 

2014–2020 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

 Vi anser att kommissionen, som har det slutliga ansvaret för förvaltningen av GJP-medel 28.

och för de lagstadgade krav som gäller, skulle kunna använda de attesterande organens 

granskning av laglighet och korrekthet inom ramen för ett tillvägagångssätt med samordnad 

granskning när deras granskningsarbete är tillförlitligt genom att 

- förbättra hur den uppskattar det kvarstående felet och gör reservationer i sin årliga 

verksamhetsrapport29

                                                       

29  Artikel 66.9 i budgetförordningen. 

, 
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- avgöra huruvida den uppskattade felnivån överstiger 50 000 euro eller 2 % av den 

aktuella utgiften30

- mer exakt och fullständigt fastställa vilka belopp som ska undantas från EU-budgeten 

och i högre grad använda extrapolerade finansiella korrigeringar

 och, därmed, huruvida ett förfarande för kontroll av 

överensstämmelse ska inledas,  

31

- bedöma huruvida den ska be medlemsstaterna se över de utbetalande organens 

ackrediteringsstatus om det finns otillräckliga garantier för att betalningarna är lagliga 

och korrekta

, 

32

GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings säkerhetsmodell bygger fortfarande på 

medlemsstaternas kontrollresultat 

. 

 Enligt budgetförordningen33

 Den säkerhetsmodell som användes för detta ändamål av GD Jordbruk och 30.

landsbygdsutveckling fram till budgetåret 2015, där riskbeloppen fastställdes utifrån ett 

laglighets- och korrekthetsperspektiv, tog sin utgångspunkt i den kontrollstatistik som 

rapporterats av medlemsstaterna. Därefter gjordes tillägg utifrån kända brister som 

uppmärksammats i GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revision av överensstämmelse 

och också genom vårt revisionsarbete. GD Jordbruk och landsbygdsutveckling behövde höja 

felnivån när det konstaterade att en del av felen inte hade upptäckts av de utbetalande 

organen och därför inte återspeglades i medlemsstaternas kontrollstatistik. Denna beräkning 

resulterade i en justerad felfrekvens för varje utbetalande organ och varje fond. 

 ska GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings generaldirektör 29.

utarbeta en årlig verksamhetsrapport och förklara att kontrollförfarandena ger tillräckliga 

garantier för de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. 

                                                       

30  Artiklarna 34 och 35 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014. 

31  Artikel 52 i den horisontella GJP-förordningen. 

32  Artikel 7.2 och 7.5 i den horisontella GJP-förordningen. 

33  Artikel 66 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (budgetförordningen). 
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 De aggregerade justerade felfrekvenserna för budgetåren 2014 och 2015 visar att GD 31.

Jordbruk och landsbygdsutveckling fortsatte att göra justeringar utöver de felfrekvenser som 

hade rapporterats i de utbetalande organens kontrollstatistik (se tabell 1

Tabell 1 – Resultat av de justeringar som GD Jordbruk och landsbygdsutveckling gjorde i 

tillägg till kontrollstatistiken från de utbetalande organen för budgetåren 2014 och 2015 

). Informationen 

från de attesterande organens nya utlåtanden om lagligheten och korrektheten hade endast 

en marginell effekt på dessa justeringar för budgetåret 2015. 

Fond Budgetår Genomsnittlig felnivå enligt 
de utbetalande organens 

kontrollstatistik 

Aggregerad justerad 
felfrekvens som beräknats 

av GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling 

EGFJ 2014 0,55 % 2,61 % 
2015 0,68 % 1,47 % 

Ejflu 2014 1,52 % 5,09 % 
2015 1,78 % 4,99 % 

 

 I sin årliga verksamhetsrapport för 201534

 I själva verket bygger GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings säkerhetsmodell 33.

fortfarande på kontrollresultaten. För budgetåret 2015 var de attesterande organens 

utlåtanden om lagligheten och korrektheten bara en faktor som kommissionen beaktade när 

 förklarade GD Jordbruk och 32.

landsbygdsutveckling att det hade använt de attesterande organens utlåtanden om 

lagligheten och korrektheten i mycket begränsad omfattning. Det berodde främst på att 

detta var det första året då de attesterande organen hade utarbetat sådana utlåtanden, på 

valet av tidpunkt för deras arbete, på att de saknade teknisk kompetens och rättslig expertis, 

på att deras revisionsstrategier var otillräckliga och på att de granskade urvalen inte var 

stora nog. Utöver de skäl som GD Jordbruk och landsbygdsutveckling anger anser vi utifrån 

våra resultat att det sätt som kommissionen definierade de attesterande organens arbete på 

i sina riktlinjer också har en betydande inverkan på tillförlitligheten i deras arbete.  

                                                       

34 För beräkningen av justerade felfrekvenser för 2015 använde GD Jordbruk och 
landsbygdsutveckling de attesterande organens resultat i tillägg till de utbetalande organens 
felfrekvenser i endast tre fall när det gällde EGFJ och nio fall när det gällde Ejflu. 
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den beräknade sina justeringar av de fel som hade rapporterats i medlemsstaternas 

kontrollstatistik. De attesterande organens utlåtanden om lagligheten och korrektheten är 

den enda källan till oberoende säkerhet om lagligheten och korrektheten på årlig basis. När 

de attesterande organens arbete väl görs på ett tillförlitligt sätt bör denna oberoende 

säkerhet enligt vår uppfattning därför bli den viktigaste faktorn i GD Jordbruk och 

landsbygdsutvecklings bedömning av huruvida utgifterna är lagliga och korrekta. 

 Den fortsatta inriktningen på kontrollstatistiken från de utbetalande organens 34.

förvaltnings- och kontrollsystem bekräftade GD Jordbruk och landsbygdsutveckling i sin 

årliga verksamhetsrapport för 2015, där man angav att utlåtandet om lagligheten och 

korrektheten bör bekräfta felnivån i det förvaltnings- och kontrollsystem för GJP som är i 

drift i medlemsstaterna35. GD Jordbruk och landsbygdsutveckling uppgav vidare att genom 

granskning av transaktioner (utifrån ett statistiskt urval) ombeds revisorerna vid det 

attesterande organet bekräfta den felnivå som konstaterats i de ursprungliga kontroller av 

stödberättigandet som det utbetalande organet gjort och, om den inte bekräftas, att göra 

ett uttalande med reservation36

 En del viktiga aspekter av kommissionens riktlinjer, till exempel de som tas upp nedan 35.

och som vi bedömer i denna rapport, har således införts specifikt för att passa in i GD 

Jordbruk och landsbygdsutvecklings befintliga säkerhetsmodell som bygger på validering av 

de utbetalande organens kontrollresultat:  

. 

- Användning av två urval, där urval 1 görs från listan över de kontroller på plats som de 

utbetalande organen gjort (se punkterna 48–58). 

- Begränsning av de attesterande organens granskning på plats till urval 1-transaktioner 

(se punkterna 62–67). 

                                                       

35 Se s. 66 i bilagorna till GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport för 
2015. 

36 Se s. 67 i bilagorna till GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport för 
2015. 
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- Begränsning i de attesterande organens möjligheter att upprepa de utbetalande 

organens kontroller på plats och administrativa kontroller (se punkterna 68–71). 

- Beräkning av två felfrekvenser och GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings användning 

av en överträdelsefrekvens i stället för en felfrekvens (se punkterna 72–78). 

- För lågt redovisade felfrekvenser utifrån vilka de attesterande organen avger sina 

utlåtanden (se punkterna 79–85). 

 För att tillämpa kommissionens modell måste de attesterande organen vidare utföra en 36.

större mängd arbete än vad som krävs enligt den horisontella GJP-förordningen. Det beror 

på att den kontrollstatistik som sammanfattas i de utbetalande organens 

förvaltningsförklaringar beräknas separat för IAKS- och icke-IAKS-strata (se punkt 2). GD 

Jordbruk och landsbygdsutveckling beräknar också de justerade felfrekvenserna för vart och 

ett av dessa två strata. Det betyder att de attesterande organen också ska validera 

kontrollstatistiken på stratumnivå (IAKS/icke-IAKS) och inte bara på fondnivå (EGFJ/Ejflu). 

För att de attesterande organen ska ha tillräckliga bevis för att kunna validera denna statistik 

på stratumnivå måste de öka storleken på sina urval betydligt jämfört med ett scenario där 

endast validering på fondnivå krävs. 

 I de följande avsnitten undersöker vi också i vilken utsträckning kommissionens riktlinjer 37.

följer internationellt accepterade revisionsstandarder i de olika skedena av 

revisionsprocessen (riskbedömning och urvalsmetod, substansgranskning, slutsats och 

revisionsuttalande). 
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Riskbedömning och urvalsmetod 

Att basera riskbedömningen på ackrediteringsmatrisen kan blåsa upp den grad av säkerhet 

som de attesterande organen kan härleda från de utbetalande organens 

internkontrollsystem  

 Enligt GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings riktlinjer37 inhämtar de attesterande 38.

organen sin övergripande säkerhet om lagligheten och korrektheten från två källor: från 

bedömningen av de utbetalande organens kontrollmiljö och från substansgranskningen av 

transaktioner. En sådan modell är i linje med internationellt accepterade revisionsstandarder 

som föreskriver att revisorn ska förstå kontrollmiljön och de aktuella internkontrollerna och 

överväga huruvida det är sannolikt att de säkerställer regelefterlevnad38

 Ju högre de attesterande organen värderar de utbetalande organens 39.

internkontrollsystem, det vill säga ju större säkerhet de härleder från dessa system, desto 

färre transaktioner kommer att substansgranskas. 

.  

Tabell 2 illustrerar detta omvända 

förhållande med hjälp av information från GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings 

riktlinjer39

Tabell 2 – Klassificering av internkontrollsystemet jämfört med storleken på urval för 

substansgranskning 

. 

Klassificering av 
internkontrollsystemet 

Fungerar väl Fungerar Fungerar delvis Fungerar 
inte 

Antal enheter som 
substansgranskades 

93 111 137 181 

 

                                                       

37 Avsnitt 5 i riktlinje nr 2 om urvalsmetoder. 

38 Punkt 53 i Internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai) 400 om grundläggande 
principer för efterlevnadsrevision. 

39 Enligt tabellen på s. 9 i bilaga 3 till riktlinje nr 2 om urvalsmetoder, när det gäller en hög 
inneboende risk och ett uppskattat fel på 10 %. 
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 GD Jordbruk och landsbygdsutveckling krävde att de attesterande organen skulle basera 40.

sin klassificering av de utbetalande organens internkontrollsystem på en matris för 

bedömning av hur de utbetalande organen uppfyllde ackrediteringskriterierna (nedan kallad 

ackrediteringsmatrisen). Endast ackrediterade utbetalande organ (dvs. de som uppfyller 

ackrediteringskriterierna) får förvalta GJP-utgifter40

 Som 

. 

bilaga III41

 Denna totala poäng används både av de behöriga myndigheterna (för att bedöma 42.

huruvida de utbetalande organen ska behålla sin ackreditering) och av de attesterande 

organen (för att hjälpa dem att bilda sig en uppfattning om huruvida de utbetalande 

organens internkontrollsystem fungerar ordentligt). 

 visar består ackrediteringsmatrisen av sex funktioner och åtta 41.

bedömningskriterier, vilket ger totalt 48 bedömningsparametrar. Varje enskild parameter 

ges en poäng mellan ett (”Fungerar inte”) och fyra (”Fungerar väl”) och en viktning. Den 

totala poäng som ackrediteringsmatrisen resulterar i utgör det viktade genomsnittet av de 

48 bedömningsparametrarna. 

 Det är dock olämpligt att använda den totala poäng som ackrediteringsmatrisen 43.

resulterar i till att bedöma de utbetalande organens internkontrollsystem med avseende på 

utgifternas laglighet och korrekthet, eftersom dessa huvudsakligen är beroende av endast 

två av de 48 bedömningsparametrarna: administrativa kontroller och kontroller på plats av 

behandlingen av ersättningsanspråk, inbegripet kontroll och godkännande av dem (under 

”kontrollverksamheter”).  

 Enligt den ram som GD Jordbruk och landsbygdsutveckling har föreslagit kan låga poäng 44.

på dessa två parametrar kompenseras av högre poäng på andra (t.ex. information och 

kommunikation och övervakning). Dessa andra faktorer har inget direkt samband med 

laglighet och korrekthet och bör därför inte användas som kompensation på detta vis. Med 

tanke på dessa båda parametrars oerhört stora betydelse kan sådan kompensation leda till 

                                                       

40 Artikel 7 i den horisontella GJP-förordningen. 

41 Exempel som anpassats från GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings riktlinje nr 3. 
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att de attesterande organen överskattar internkontrollsystemen och härleder större 

säkerhet från dem än vad som är motiverat. Ramen tar dessutom inte tillräcklig hänsyn till 

systematiska brister som tidigare rapporterats både av GD Jordbruk och 

landsbygdsutveckling och av oss efter revisioner av utbetalande organ och slutliga 

stödmottagare. 

 I tre42 av de sex medlemsstater som vi besökte konstaterade vi att de attesterande 45.

organen inte hade beaktat kända brister i sina systembedömningar tillräckligt. I ruta 1

Ruta 1 – Situationer där ackrediteringsmatrisen inte gav tillförlitliga resultat med avseende på 

lagligheten och korrektheten 

 nedan 

presenteras den situation som vi konstaterade i en av dessa medlemsstater (Tyskland 

(Bayern)), tillsammans med en motsatt situation som vi fann i Rumänien, där det 

attesterande organet i själva verket fullt ut utnyttjade kända brister i sin bedömning. Dessa 

situationer stöder vår uppfattning att ackrediteringsmatrisen är ett olämpligt verktyg för att 

bedöma hur internkontrollsystem fungerar med avseende på laglighet och korrekthet. 

I Tyskland (Bayern) fick delstatens Ejflu-internkontrollsystem (icke-IAKS) betyget ”Fungerar” i 

ackrediteringsmatrisen. Den bedömningen överensstämde inte med följande bevis som tydde på att 

kontrollsystemet för sådana utgifter var bristfälligare:  

- För budgetåren 2013 och 2014 hade GD Jordbruk och landsbygdsutveckling beräknat att det 

förekom ett väsentligt fel i fråga om lagligheten och korrektheten. 

- De attesterande organens egna kontroller visade att ett betydande antal transaktioner innehöll 

finansiella fel (25 budgetåret 2015, dvs. en trededel av den granskade populationen). 

I Rumänien fick internkontrollsystemen för båda fonderna (Ejflu och EGFJ) och båda strata (IAKS och 

icke-IAKS) först betyget ”Fungerar” i ackrediteringsmatrisen. Men det attesterande organet gjorde en 

professionell bedömning av tillgänglig information, bland annat kända brister som tidigare 

rapporterats av GD Jordbruk och landsbygdsutveckling och av oss, och fäste inget avseende vid 

resultatet utan sänkte betygen till ”Fungerar inte” för EGFJ (IAKS) och ”Fungerar delvis” för Ejflu 

(IAKS) och EGFJ (icke-IAKS). 

                                                       

42 Tyskland (Bayern), Italien (AGEA) och Förenade kungariket (England). 
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 Under sina kontroller av överensstämmelse använder GD Jordbruk och 46.

landsbygdsutveckling nyckelkontroller och kompletterande kontroller (se ruta 2

Ruta 2 – Vad är nyckelkontroller och kompletterande kontroller?

 för 

definitioner) för att bedöma huruvida de internkontrollsystem som införts på 

medlemsstatsnivå kan säkerställa att utgifterna är lagliga och korrekta. 

43

”Grundläggande kontroller är sådana administrativa kontroller och kontroller på platsen som krävs 

för att utreda stödberättigande och tillämpningen av eventuella avdrag eller påföljder”. 

 

”Kompletterande kontroller är sådana andra administrativa åtgärder som krävs för att behandla 

betalningsansökningar korrekt.” 

 GD Jordbruk och landsbygdsutveckling använder nyckelkontroller och kompletterande 47.

kontroller för att bedöma huruvida de utbetalande organens internkontrollsystem 

säkerställer att utgifterna är lagliga och korrekta men kräver att de attesterande organen ska 

använda ett annat verktyg för samma syfte, nämligen ackrediteringsmatrisen, som inte är 

lämplig för det ändamålet. 

De attesterande organens urvalsmetod för IAKS-transaktioner, som bygger på de 

utbetalande organens lista över slumpmässigt utvalda kontroller på plats, medförde en 

rad risker som inte har åtgärdats  

 Såsom nämndes ovan ska de attesterande organen enligt den horisontella GJP-48.

förordningen avge ett utlåtande om lagligheten och korrektheten i de utgifter för vilka 

ersättning har begärts från kommissionen under det granskade budgetåret. Därför ska de 

attesterande organen när de utformar ett urval för granskning ”överväga 

granskningsåtgärdernas syfte och egenskaperna hos den population från vilken urvalet 

kommer att göras”44

                                                       

43 Artikel 12.6 a och b i förordning (EU) nr 907/2014. 

. 

44  Punkt 6 i internationell revisionsstandard (ISA) 530 – Revisionsmässiga urval.  
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 I GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings riktlinjer45

- Urval 1: görs av de attesterande organen från listan över stödmottagare som 

slumpmässigt

 delas substansgranskningen upp i 49.

följande två urval: 

46

- Urval 2: görs av de attesterande organen från alla utbetalningar under året i fråga. Vad 

beträffar urval 2 behöver de attesterande organen endast upprepa administrativa 

kontroller och inte kontroller på plats (se punkterna 62–67). 

 valts ut av de utbetalande organen för kontroller på plats (se punkt 6). 

När det gäller urval 1-transaktioner ska de attesterande organen upprepa både de 

kontroller på plats som de utbetalande organen har gjort och hela raden av 

administrativa kontroller (mottagande av ersättningsanspråket och kontroller av 

stödberättigandet, kontroll av utgifter, inbegripet godkännande, verkställande och 

bokföring i räkenskaperna av motsvarande utbetalning). 

 Tidtabellen för de attesterande organens substansgranskning och rapportering till 50.

kommissionen beskrivs i bilaga IV

 Urval 1-transaktioner väljs från en lista över slumpmässigt utvalda kontroller på plats 51.

som det utbetalande organet har gjort av ersättningsanspråk som, om de är IAKS-

transaktioner, med all sannolikhet leder till utbetalningar under motsvarande budgetår. 

Resultaten av de attesterande organens granskning fyller därför inte bara syftet att vara ett 

utlåtande om utgifternas laglighet och korrekthet utan hjälper också de attesterande 

organen att bilda sig en uppfattning om hur de utbetalande organens internkontrollsystem 

fungerar, vilket är ett av de andra revisionsmål som fastställts i den horisontella GJP-

förordningen.  

. 

 Det antal transaktioner för vilket de attesterande organen upprepar alla de kontroller 52.

som det utbetalande organet har gjort (se tabell 3

                                                       

45 Avsnitt 6.2 i riktlinje nr 2 om urvalsmetoder. 

 efter punkt 64) är ofta betydligt större än 

46  Det slumpmässiga urvalet står för mellan 20 och 25 % av de utbetalande organens kontroller på 
plats. De utbetalande organens återstående kontroller på plats väljs ut utifrån risk. 
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det antal transaktioner som vanligtvis krävs för verifiering av internkontrollsystemen47

 För att granskningsresultaten ska vara tillförlitliga är det viktigt att alla urval som 53.

används för substansgranskning är representativa. För att urvalen ska vara representativa 

måste de göras från den totala populationen med hjälp av statistiskt giltiga metoder och 

förbli oförändrade. Eftersom de attesterande organen får fram sina urval delvis från de 

utbetalande organens urval kan resultatet av deras arbete bara vara representativt om de 

utbetalande organens urval också är representativa. Om transaktioner i de ursprungliga 

urvalen ersätts måste man dessutom motivera och dokumentera det på vederbörligt sätt. 

. Detta 

ger dem större säkerhet om att de utbetalande organens system för administrativa 

kontroller och kontroller på plats följer tillämpliga förordningar. 

 GD Jordbruk och landsbygdsutveckling kräver att de attesterande organen ska bedöma 54.

hur representativa de utbetalande organens urval är. Men för att uppfylla det kravet 

behöver både de utbetalande organen och de attesterande organen ha en tillräcklig och 

tillförlitlig verifieringskedja för att kunna bekräfta att urvalen är representativa, har gjorts 

från hela populationen och har förblivit oförändrade. 

 GD Jordbruk och landsbygdsutveckling kräver att urval 1-IAKS-transaktioner för 55.

substansgranskning ska väljas ut utifrån de belopp som jordbrukare begärt ersättning för 

(urval baserat på ersättningsanspråk) och inte utifrån de belopp som faktiskt betalas ut till 

dem48

 Men för att denna metod ska fungera som avsett är det viktigt med ett nära samarbete 56.

och nära kontakter mellan de utbetalande organen och de attesterande organen. De 

, så att de attesterande organen kan upprepa sina kontroller snarast möjligt efter de 

utbetalande organens kontroller på plats. Fördelen med att urvalet baseras på 

ersättningsanspråk är att de förhållanden som de attesterande organen påträffar när de 

kontrollerar de utvalda jordbruksföretagen på plats kommer att vara mycket lika de 

förhållanden som de utbetalande organen påträffade.  

                                                       

47 I bilaga 3 till riktlinje 2 rekommenderas minst 30 transaktioner för varje fond. 

48 Avsnitt 6.7 i riktlinje nr 2 om urvalsparametrar. 
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attesterande organen behöver uppdateras regelbundet om de kontroller som det 

utbetalande organet har gjort, så att det attesterande organet kan upprepa dem kort efter 

det utbetalande organets besök. Vi konstaterade att detta villkor inte uppfylldes i tre av de 

fem besökta medlemsstaterna där det attesterande organet upprepade IAKS-kontrollerna på 

plats49 (se ruta 3

Ruta 3 – Förseningar av de attesterande organens upprepning av IAKS-urval 1-kontroller-på-plats 

för ansökningsåret 2014 (budgetåret 2015) 

). 

I Polen avslutade det attesterande organet upprepningen av 53 av de 60 EGFJ-IAKS-urval 1-

transaktionerna efter utgången av kalenderåret 2014, varav vissa upprepades så sent som i 

mars 2015. Skälet till det var att det utbetalande organet hade varit sent med att skicka rapporterna 

om sina kontroller på plats till det attesterande organet. 

I Rumänien upprepade det attesterande organet alla sex traditionella kontroller på plats50

I Tyskland (Bayern) förflöt det upp till tre månader mellan det utbetalande organets ursprungliga 

besök på jordbruksföretag och det attesterande organets upprepning av kontroller på plats när det 

gällde EGFJ-IAKS-transaktioner och upp till tio månader när det gällde Ejflu-IAKS-transaktioner.  

 när det 

gällde Ejflu-IAKS-urval 1-transaktioner i genomsnitt sex månader efter det utbetalande organets 

kontroller. 

 För att detta tillvägagångssätt ska vara giltigt krävs det också att de attesterande 57.

organen har omedelbar tillgång till listan över de kontroller på plats som ursprungligen 

valdes ut av de utbetalande organen, så att man säkerställer att listan inte ändras senare. Ett 

attesterande organ får inte heller undanta transaktioner från sitt urval därför att det 

utbetalande organets beslut om beviljande av stöd är försenat. Om de attesterande organen 

tillåts att undanta transaktioner av det slaget från urvalet ökar risken för att de utbetalande 

organen avsiktligt försenar sina beslut och utbetalningar när det gäller vissa transaktioner, 

                                                       

49 Italien räknas inte med här, eftersom det attesterande organet inte granskade IAKS-
transaktioner på plats för budgetåret 2015 på grund av att det utnämndes så sent. 

50 Kontroller på plats kan bestå av traditionella besök på plats (på jordbruksföretag eller i 
anslutning till investeringar som får stöd) eller av fjärranalys (genomgång av nyligen tagna 
satellitbilder på skiften). 
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vilket kan leda till fel i de attesterande organens beräkningar. Sådana fall minskar inte bara 

resultatens representativitet och deras giltighet när de extrapoleras till de totala utgifterna 

utan kan också leda till en felaktig minskning av den felfrekvens som de attesterande 

organen konstaterat (se ruta 4

Ruta 4 – Undantag av transaktioner från IAKS-urval 1 på grund av att det utbetalande organet inte 

verkställde betalningen förrän efter det att det attesterande organet hade avslutat sitt 

revisionsarbete 

). 

I Rumänien undantog det attesterande organet fem transaktioner från sitt Ejflu-IAKS-urval 1 när det 

hade avslutat sitt revisionsarbete eftersom det utbetalande organet ännu inte hade verkställt 

motsvarande betalningar. Det attesterande organet tog följaktligen inte hänsyn till resultaten av 

granskningarna av dessa transaktioner när den beräknade den övergripande felfrekvens på vilken 

den grundade sitt utlåtande om transaktionernas laglighet och korrekthet. 

 Tillämpningen av den urvalsmetod som baseras på ersättningsanspråk förutsätter också 58.

att de attesterande organen inte låter de utbetalande organen få veta vilka transaktioner de 

har valt ut förrän de sistnämnda har utfört sina kontroller, så att de utbetalande organen 

inte vet vilka transaktioner de attesterande organen senare kommer granska (kommissionen 

har också konstaterat att denna risk föreligger när de attesterande organen följer med de 

utbetalande organen på deras första kontroller)51. Vi konstaterade emellertid att sådana 

skyddsåtgärder inte hade vidtagits i Italien (se ruta 5

Ruta 5 – Upprepningen äventyrades i Italien eftersom det attesterande organet i förväg hade 

meddelat det utbetalande organet vilka stödmottagare som skulle ingå i den 

). 

När det gällde ansökningsåret 2015 (budgetåret 2016) i Italien gav det attesterande organet listan 

över transaktioner som det hade valt ut för urval 1-IAKS för båda fonderna (EGFJ och Ejflu) till det 

utbetalande organet innan detta hade utfört merparten av sina första kontroller på plats. Det fick till 

följd att det utbetalande organet redan innan det inledde sina kontroller på plats visste för vilka 

transaktioner kontrollerna senare skulle upprepas av det attesterande organet. 

                                                       

51 Avsnitt 6.2 i riktlinje nr 2 om urvalsmetoder. 
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Om det utbetalande organet när det genomför sina kontroller på plats vet vilka transaktioner som 

det attesterande organet kommer att kontrollera på nytt senare, kommer det sannolikt att granska 

dem noggrannare. Dessa kontroller kommer därför att vara exaktare än de kontroller där man inte 

har planerat en upprepning, vilket resulterar i att det attesterande organet kommer att finna färre 

fel. 

Eftersom resultaten när det gäller dessa transaktioner används till att extrapolera felnivån för hela 

populationen kommer de systematiskt felaktiga transaktionerna dessutom att göra den övergripande 

felfrekvensen icke representativ och med all sannolikhet leda till att den redovisas för lågt. 

Vissa icke-IAKS-transaktioner som de attesterande organen substansgranskar är inte 

representativa för utgifterna det granskade budgetåret 

 När det gäller icke-IAKS-transaktioner (både EGFJ och Ejflu) föreligger det en betydande 59.

skillnad mellan 

- den period för vilken kontrollerna på plats rapporteras, som är kalenderåret (från 

1 januari till 31 december 2014 vad beträffar budgetåret 2015 i det här fallet) och 

- den period för vilken utgifter betalas, som budgetåret 2015 löper från 16 oktober 2014 

till 15 oktober 2015.  

 Det ledde till att vissa av de stödmottagare som kontrollerades på plats under 60.

kalenderåret 2014 inte ersattes under budgetåret 201552

 En konsekvens av detta är att de attesterande organen använder färre transaktioner för 61.

att beräkna den övergripande felfrekvensen, vilket gör den mindre exakt och därmed 

. De attesterande organen kan inte 

använda resultaten av sådana transaktioner när de beräknar felfrekvensen det aktuella 

budgetåret. Resultat av det slaget kan endast användas till att avge ett utlåtande om 

internkontrollsystemets funktion och om påståendena i förvaltningsförklaringen och dess 

underliggande kontrollstatistik. 

                                                       

52  De stödmottagare som ersattes före den 16 oktober 2014 bokfördes det föregående budgetåret 
och de som ersattes efter den 15 oktober 2015 (undantagsfall) bokfördes det följande 
budgetåret. 
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påverkar tillförlitligheten i deras utlåtanden om utgifternas laglighet och korrekthet under 

budgetåret. 

Substansgranskning 

För merparten av transaktionerna kräver inte riktlinjerna att de attesterande organen ska 

göra kontroller på plats hos de slutliga stödmottagarna 

 Enligt internationellt accepterade revisionsstandarder ska revisorer inom den offentliga 62.

sektorn vid revisioner som syftar till att uppnå rimlig säkerhet inhämta tillräckliga och 

ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för sina slutsatser53. De ska använda en mängd olika 

tekniker för detta ändamål, såsom observation, inspektion, utredning, upprepning av 

aktivitet, bekräftelse och analytisk granskning. Enligt EU:s lagstiftning måste dessutom de 

attesterande organens substansgranskning av utgifter omfatta kontroll av de underliggande 

transaktionernas laglighet och korrekthet på slutmottagarnivå54

 I inspektionen ingår granskning av bokföring, räkenskapsmaterial och annat (såsom 63.

stödmottagarnas nyttjanderätt till marken i fråga, gödselregister, bygglov etc.) eller fysiska 

tillgångar (såsom mark, djur, utrustning etc.). Utredning innebär att man hämtar information 

och får förklaringar från slutliga stödmottagare i form av skriftliga redogörelser eller mer 

informella muntliga diskussioner. 

. 

 Som nämndes ovan kräver kommissionens riktlinjer när det gäller urval 2 endast att de 64.

attesterande organen ska upprepa administrativa kontroller (se punkt 49). I tabell 3

                                                       

53 Avsnitt 7.1 i Issai 4200 om riktlinjer för efterlevnadsrevision. Efterlevnadsrevision i samband 
med revisionen av finansiella rapporter. 

 har vi 

beräknat andelen urval 2-transaktioner i det totala urvalet för de sex besökta 

medlemsstaterna. 

54  Artikel 7.3 i förordning (EU) nr 908/2014. 
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Tabell 3 – Andel urval 2-transaktioner som använts för substansgranskning av de sex besökta medlemsstaterna 

Medlemsstat EGFJ Ejflu 
Urval 1 Urval 2 Urval totalt urval 2 i % av 

det totala 
urvalet 

Urval 1 Urval 2 Urval totalt urval 2 i % av 
det totala 

urvalet 
(1) (2) (3) = (1)+(2) (4) = (2)/(3)*100 (5) (6) (7) = (5)+(6) (8) = (6)/(7)*100 

Tyskland (Bayern) 30 41 71 58 % 60 146 206 71 % 
Spanien (Kastilien-León) 52 123 175 70 % 50 122 172 71 % 
Italien (AGEA1) 30 192 222 86 % 30 91 121 75 % 
Polen 90 58 148 39 % 97 33 130 25 % 
Rumänien 161 292 453 64 % 140 245 385 64 % 
Förenade kungariket (England) 30 40 70 57 % 59 26 85 31 % 
Genomsnittlig andel för urval 2 i de 
besökta 
medlemsstaterna/regionerna 
(utan kontroller på plats) 

62 % 56 % 

1 Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) är ett av de 11 utbetalande organen i Italien. 
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 Som tabellen ovan visar stod urval 2, som inte kontrolleras på plats, i fyra av de besökta 65.

medlemsstaterna/regionerna för merparten av det totala urval som de attesterande 

organen använde för substansgranskning.  

 Vad beträffar urval 2 ger inhämtande av bevis enbart utifrån en upprepning av 66.

administrativa kontroller hos de utbetalande organen ofta inte de attesterande organen 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis på det sätt som krävs enligt Issai 4200. Skälet 

till det är att de attesterande organen inte tillämpar två metoder för insamling av 

revisionsbevis som är mycket viktiga när det gäller GJP-utgifter: inspektion och utredning. 

Utan dem kan viktiga revisionsbevis inte inhämtas, till exempel för att jordbrukare använder 

sin mark på det sätt som de har uppgett i sina redovisningar och för förekomsten av fysiska 

tillgångar som köpts genom investeringsprojekt. Tillvägagångssättet motsvarar därför inte 

internationallt accepterade revisionsstandarder. 

 Utan tillräckliga kontroller på plats är det inte säkert att de attesterande organen kan 67.

uppnå rimlig säkerhet om att utgifterna är lagliga och korrekta: som vi har visat i våra 

årsrapporter konstateras de flesta fel i GJP-utgifter (särskilt när det gäller IAKS) på plats55

Enligt riktlinjerna ska de attesterande organen endast upprepa de utbetalande organens 

första kontroller och inte vidta alla de granskningsåtgärder som de anser är nödvändiga för 

att uppnå rimlig säkerhet 

. 

 Karaktären på, tidpunkten för och omfattningen av granskningsåtgärderna bestämmer 68.

revisorer inom den offentliga sektorn med hjälp av sitt professionella omdöme56

 GD Jordbruk och landsbygdsutveckling krävde att de attesterande organen vid 69.

substansgranskningen endast skulle upprepa (på nytt kontrollera) de utbetalande organens 

. Se även 

punkt 62 när det gäller vilka standarder som ska tillämpas vid en revision som syftar till att 

uppnå rimlig säkerhet. 

                                                       

55 Se till exempel punkterna 7.19 och 7.26 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2014 (EUT C 
373, 10.11.2015) och punkterna 7.14, 7.18 och 7.22 i revisionsrättens årsrapport för budgetåret 
2015 (EUT C 375, 13.10.2016). 

56 Punkt 21 i Issai 4200. 
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första kontroller när det gällde såväl urval 1- som urval 2-transaktioner57. Om de 

utbetalande organen exempelvis hade gjort de första kontrollerna på plats med hjälp av 

fjärranalys58, var de attesterande organen alltid tvungna upprepa dem med samma metod59

 I de internationellt accepterade revisionsstandarderna

. 

60

 Upprepning är visserligen en giltig metod för att inhämta revisionsbevis men 71.

kommissionen bör enligt vår uppfattning inte kräva att de attesterande organen ska använda 

den för alla transaktioner som ska substansgranskas utan låta dem bestämma själva hur 

mycket den ska användas. De attesterande organen skulle kunna välja och vidta 

revisionsåtgärder som de själva anser är ändamålsenliga, vilket inte skulle begränsas till 

upprepning. Substansgranskning grundad enbart på upprepning gör att de attesterande 

organen eventuellt inte kan inhämta tillräckliga revisionsbevis för att uttala sig med rimlig 

säkerhet. 

 definieras upprepning som att 70.

på ett oberoende sätt utföra samma åtgärder som ursprungligen utfördes av 

revisionsobjektet, i detta fall det utbetalande organet. Till exempel kan de attesterande 

organen upprepa administrativa kontroller för att pröva huruvida de utbetalande organen 

fattade rätt beslut när de beviljade stöd. 

                                                       

57 Avsnitt 6.2 i riktlinje nr 2 om urvalsmetoder. 

58 Datorbaserade kontroller och detaljerad bildanalys av ortofoton som framställts ur nyligen 
tagna högupplösta satellit- eller flygbilder på skiften. 

59 Avsnitt 9.2 i riktlinje nr 2 om genomförande av kontroller på plats. 

60 Avsnitt 7.1.5 i Issai 4200. 
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Slutsats och revisionsuttalande 

Enligt riktlinjerna ska de attesterande organen beräkna två olika felfrekvenser, men de 

attesterande organen och GD Jordbruk och landsbygdsutveckling använder dem inte på ett 

ändamålsenligt sätt 

 För att de attesterande organen ska uppfylla GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings 72.

riktlinjer61, måste de beräkna två felfrekvenser när det gäller lagligheten och korrektheten 

(se tabell 4

Tabell 4 – Felfrekvenser som ska beräknas enligt GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings 

riktlinjer 

): 

Kännetecken Felfrekvens (ERR) Överträdelsefrekvens (IRR) 
Används av det 
attesterande organet 

För att lämna ett utlåtande om 
huruvida det utbetalande 
organets årsräkenskaper är 
fullständiga, korrekta och 
sanningsenliga, huruvida de 
interna kontrollsystemen 
fungerar korrekt och huruvida de 
utgifter för vilka man ansökt om 
ersättning från kommissionen är 
lagliga och korrekta. 

För att bedöma huruvida 
granskningen leder till ett 
ifrågasättande av påståendena i 
förvaltningsförklaringen, 
inklusive de fel som rapporterats 
av de utbetalande organen i 
kontrollstatistiken. 

Population som frekvensen 
gäller  

Utgifter under budgetåret (t.ex. 
16 oktober 2014 till 15 oktober 
2015). 

Kontroller som det utbetalande 
organet gjort under kalenderåret 
(t.ex. 1 januari 2014 till 
31 december 2014). 

Åtgärder som vidtagits av 
det utbetalande organet 
och som beaktats 

Hela den kontrollprocess som det 
utbetalande organet genomfört, 
från mottagande av 
ersättningsanspråk till 
utbetalning och redovisning. 

Endast det utbetalande organets 
primära kontroller av 
stödberättigande (administrativa 
kontroller och kontroller på 
plats), innan sanktioner införs. 

Fel som beaktats Endast för stora utbetalningar av 
det utbetalande organet beaktas. 

Hänsyn tas till både för höga och 
för låga belopp som validerats av 
det utbetalande organet. 

 

 Enligt artikel 9 i den horisontella GJP-förordningen ska de attesterande organen göra ett 73.

uttalande med ”begränsad” (negativ) säkerhet62

                                                       

61 Ordlistan i riktlinje nr 2. 

 när det gäller förvaltningsförklaringen. Ett 
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sådant uttlalande kräver inte en heltäckande granskningsinsats utan endast en genomgång 

som vanligtvis begränsas till analytisk granskning och utredningar. Detaljgranskning, såsom 

substansgranskning av transaktioner, behövs inte. En granskning där syftet är att uppnå 

begränsad säkerhet ger därför en lägre grad av säkerhet än en revision som syftar till att 

uppnå rimlig säkerhet. Uttalandet med begränsad säkerhet har i regel följande ordalydelse: 

Inget har kommit till vår kännedom som skulle tyda på att granskningsobjektet inte i alla 

väsentliga avseenden uppfyller de angivna kriterierna. 

 För att följa internationellt accepterade revisionsstandarder kan uttalandet om 74.

förvaltningsförklaringen således göras utifrån resultaten av det revisionsarbete som utförts 

när det gäller räkenskapernas tillförlitlighet, korrekt fungerande internkontrollsystem och 

lagliga och korrekta underliggande transaktioner (inklusive felfrekvensen), det vill säga som 

en ”biprodukt” av detta arbete. Enligt GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings riktlinjer ska 

emellertid de attesterande organen också beräkna överträdelsefrekvensen för att kunna 

uttala sig om förvaltningsförklaringarna. 

 I sin årliga verksamhetsrapport för 201563

 Överträdelsefrekvensen motsvarar inte felnivån i utgifterna utan snarare de 76.

ekonomiska effekterna av brister i de utbetalande organens administrativa kontroller och 

kontroller på plats.  

 förklarade vidare GD Jordbruk och 75.

landsbygdsutveckling att det i princip avsåg att använda överträdelsefrekvensen för att 

uppskatta en justerad felfrekvens när det gällde lagligheten och korrektheten. Det innebär 

att medan de attesterande organens utlåtanden om utgifternas laglighet och korrekthet 

bygger på felfrekvensen använder GD Jordbruk och landsbygdsutveckling i sin 

säkerhetsmodell en annan felindikator, överträdelsefrekvensen, för att beräkna 

riskbeloppen med avseende på lagligheten och korrektheten. 

                                                       

62 Se punkterna 20 och 21 i Issai 4200 för en mer detaljerad definition av begränsad säkerhet och 
hur den skiljer sig från rimlig säkerhet. 

63 Ruta med förklaringar i bilaga 10-2.1. 
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 Enligt GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings riktlinjer ska de attesterande organen 77.

använda den felfrekvens som beräknats när det gäller lagligheten och korrektheten till att 

också lämna ett utlåtande om huruvida det utbetalande organets årsräkenskaper är 

fullständiga, korrekta och sanningsenliga (se tabell 4

 Detta strider emellertid mot den horisontella GJP-förordningen

). I sin årliga granskning av de 

utbetalande organens räkenskaper (förfarandet för avslutande av räkenskaperna) använder 

GD Jordbruk och landsbygdsutveckling också själv felfrekvensen när det gäller lagligheten 

och korrektheten för att bedöma hur tillförlitliga de utbetalande organens räkenskaper är.  

64

De attesterande organens utlåtande om utgifternas laglighet och korrekthet byggde på ett 

totalt fel som hade redovisats för lågt 

 som när det gäller 78.

förfarandet för avslutande av räkenskaperna tydligt skiljer mellan tillförlitligheten i de 

utbetalande organens räkenskaper och utgifternas laglighet och korrekthet. Det är lämpligt 

att göra en sådan åtskillnad eftersom, till exempel, en betalning kan ha redovisats korrekt 

trots att den inte är laglig och korrekt (t.ex. därför att en jordbrukare har begärt stöd för 

mark som brukas av en annan jordbrukare). Omvänt kan en betalning vara laglig och korrekt 

men felaktigt redovisad (t.ex. redovisad som ersättning från ett investeringsprojekt i stället 

för som ett årligt arealbaserat stöd). Med hänsyn till denna åtskillnad är GD Jordbruk och 

landsbygdsutvecklings användning av felfrekvensen för att bedöma tillförlitligheten i de 

utbetalande organens räkenskaper olämplig. 

 De två felindikatorerna (felfrekvensen och överträdelsefrekvensen) beräknas som 79.

skillnaden mellan det som det attesterande organet anser är stödberättigande och det som 

det utbetalande organet tidigare har validerat. Skillnaderna mellan det som stödmottagarna 

har begärt ersättning för och det som det utbetalande organet godkänt efter sina kontroller 

på plats, som är de fel som de utbetalande organen rapporterar i kontrollstatistiken, beaktas 

inte i de attesterande organens felfrekvens.  

                                                       

64 Artikel 51 och skäl 35 i den horisontella GJP-förordningen där följande anges: ”Beslutet om 
avslutande av räkenskaperna bör omfatta kontroll av att räkenskaperna är fullständiga, korrekta 
och sanningsenliga, men inte huruvida utgifterna överensstämmer med unionsrätten”. 
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 Som vi angav i punkt 6 kontrolleras som regel endast 5 % av ersättningsanspråken på 80.

plats av de utbetalande organen. I de sex besökta medlemsstaterna uppgick dock den 

genomsnittliga andel transaktioner som de utbetalande organen kontrollerade på plats i det 

totala urval som granskades av de attesterande organen (se tabell 3) till 38 % för EGFJ och 

44 % för Ejflu. Den typen av transaktioner är följaktligen överrepresenterad i de attesterande 

organens totala urval. Figur 3

Figur 3 – Andel transaktioner som kontrolleras på plats av de utbetalande organen i EGFJ-

populationen och i de attesterande organens genomsnittliga urval 

 nedan visar denna situation med de genomsnittliga 

uppgifterna för EGFJ. 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

 I de fall då transaktioner tidigare har kontrollerats på plats har det utbetalande organet 81.

redan upptäckt och rapporterat fel avseende dem i kontrollstatistiken. De attesterande 

organen kommer inte längre att identifiera dessa fel när de jämför sina resultat med de 

utbetalande organens resultat. För de 95 % av populationen som inte kontrolleras på plats 

kommer eventuella fel dock inte att korrigeras. 

 De attesterande organen måste således på ett korrekt sätt återspegla andelen urval 1-82.

transaktioner som tidigare har kontrollerats på plats och säkerställa att den totala 

EGFJ-population

Transaktioner som kontrolleras på plats av det
utbetalande organet

Det 

Urval 1

Urval 2
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populationens kännetecken återges korrekt. Därför måste de till sin egen felfrekvens lägga 

de utbetalande organens felfrekvens, från kontrollstatistiken, när de gör sina slumpmässiga 

kontroller på plats av den andel urval 1-transaktioner över 5 %65

 Det utbetalande organets felfrekvens från kontrollstatistiken måste på samma sätt 83.

läggas till det attesterande organets felfrekvens för de urval 2-transaktioner som inte har 

kontrollerats på plats vare sig av det utbetalande organet

 som tidigare har genomgått 

sådana kontroller. 

66

 Denna justering behövs eftersom de attesterande organen ska avge ett utlåtande om 84.

lagligheten och korrektheten i hela populationen av utbetalningar och inte bara om 

ändamålsenligheten i de utbetalande organens förfaranden för kontroller på plats. Om 

sådana justeringar inte görs anges felfrekvensen sannolikt alldeles för lågt för både urval 1 

och urval 2. 

 eller det attesterande organet. 

 Utöver avsaknaden av sådana justeringar leder också de brister som nämns i punkterna 85.

56, 57, 58, 67 och 71 i denna rapport sannolikt till att den felfrekvens som de attesterande 

organen använder för sitt utlåtande om lagligheten och korrektheten anges för lågt.  

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) har en budget på 363 miljarder euro (i 2011 86.

års priser) under programperioden 2014–2020 och genomförs med delad förvaltning mellan 

kommissionen och medlemsstaterna. Kommissionen delegerar genomförandet av budgeten 

till utbetalande organ som utses av medlemsstaterna men den har kvar det yttersta ansvaret 

för genomförandet och ska se till att EU:s ekonomiska intressen skyddas på samma sätt som 

om den själv utförde de delegerade budgetgenomförandeuppgifterna. 

                                                       

65 5 % är den allmänna regeln, men om de attesterande organen har kontrollerat en annan 
procentandel stödmottagare på plats ska den andelen beaktas i stället. 

66 Med hänsyn till att urval 2 görs slumpmässigt från listan över utbetalningar kan man dock räkna 
med att 5 % av detta urval har kontrollerats på plats av det utbetalande organet. 
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 Kommissionen uppnår säkerhet om att utgifter är lagliga och korrekta genom 87.

information från tre olika nivåer: de utbetalande organens kontroller och de attesterande 

organens revisionsarbete samt resultatet av kommissionens kontroller av det. När 

säkerheten anses otillräcklig utövar kommissionen det slutliga ansvaret för lagligheten och 

korrektheten genom sina egna förfaranden för kontroll av överensstämmelse som kan 

resultera i finansiella korrigeringar. 

 De attesterande organen har haft i uppgift sedan 1996 att vara de utbetalande 88.

organens oberoende revisor. Ursprungligen hade de till uppgift att utfärda ett intyg om 

räkenskapernas tillförlitlighet och om de interna kontrollförfarandena, men till perioden 

2014–2020 utökades deras ansvar. De attesterande organen har sedan budgetåret 2015 

också varit skyldiga att avge ett utlåtande, utarbetat i enlighet med internationellt 

accepterade revisionsstandarder, om huruvida de utgifter för vilka ersättning begärts från 

kommissionen är lagliga och korrekta. Budgetåret 2015 var därmed det första året för vilket 

kommissionen kunde använda de attesterande organens förstärkta granskning av laglighet 

och korrekthet när den upprättade sina årliga verksamhetsrapporter. 

 I rapporten bedömer vi huruvida de attesterande organens nya roll var ett steg mot ett 89.

tillvägagångssätt med samordnad granskning och om kommissionen tog vederbörlig hänsyn 

till det i sin säkerhetsmodell. Vi bedömde också huruvida den ram som kommissionen har 

infört gjorde det möjligt för de attesterande organen att uttala sig om GJP-utgifternas 

laglighet och korrekthet i enlighet med gällande EU-förordningar och internationellt 

accepterade revisionsstandarder.  

 Vi drar slutsatsen att de attesterande organens nya roll är ett positivt steg mot en 90.

modell med samordnad granskning men att kommissionen kunde härleda mycket begränsad 

säkerhet från de attesterande organens granskning av laglighet och korrekthet. Vi drar 

slutsatsen att den ram som kommissionen utformat för det första årets genomförande av de 

attesterande organens nya granskning har betydande brister. En följd av det är att de 

attesterande organens utlåtanden inte fullt ut följer gällande standarder och regler på 

viktiga områden. 
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 Vi anser att de attesterande organens nya roll när det gäller utgifternas laglighet och 91.

korrekthet är ett positivt steg mot en modell med samordnad granskning där de olika lagren 

av kontroll och revision kan komplettera varandra, så att man undviker icke samordnade, 

överlappande kontroller och revisioner. Detta beror på att de attesterande organens output 

kan hjälpa medlemsstaterna att stärka sina kontrollsystem, minska revisons- och 

kontrollkostnaderna och göra det möjligt för kommissionen att uppnå ytterligare, oberoende 

säkerhet om utgifternas laglighet och korrekthet. De attesterande organens granskning av 

lagligheten och korrektheten kan också hjälpa kommissionen att förbättra sin beräkning av 

den övergripande procentsatsen för kvarstående fel, bedöma behovet av revisioner av 

överensstämmelse, mer exakt och fullständigt fastställa de belopp som ska undantas från 

EU-budgeten, i högre grad använda sig av extrapolerade finansiella korrigeringar och se över 

de utbetalande organens ackrediteringsstatus (punkterna 22–28). 

 Mot denna bakgrund analyserade vi kommissionens nuvarande säkerhetsmodell och de 92.

förändringar som gjorts för att ta hänsyn till de attesterande organens utökade roll. Vi 

konstaterade att kommissionens säkerhetsmodell fortfarande bygger på medlemsstaternas 

kontrollresultat. För budgetåret 2015 var de attesterande organens utlåtanden om 

lagligheten och korrektheten bara en faktor som kommissionen skulle beakta när den 

beräknade sina justeringar av de fel som hade rapporterats i medlemsstaternas 

kontrollstatistik. För budgetåren 2014 och 2015 gjorde kommissionen tillägg som ökade den 

övergripande procentsatsen för kvarstående fel med mellan två och fyra gånger jämfört med 

vad medlemsstaterna hade rapporterat. De attesterande organens utlåtanden om 

lagligheten och korrektheten är den enda källan till oberoende säkerhet om lagligheten och 

korrektheten på årlig basis. När de attesterande organens arbete väl görs på ett tillförlitligt 

sätt bör denna oberoende säkerhet enligt vår uppfattning därför bli den viktigaste faktorn i 

GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings bedömning av huruvida utgifterna är lagliga och 

korrekta (punkterna 29–36). 
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Rekommendation 1 – Säkerhet från de attesterande organens granskning av lagligheten och 

korrektheten 

Kommissionen bör använda de attesterande organens resultat, när deras arbete har definierats och 

utförts i enlighet med gällande förordningar och internationellt accepterade revisionsstandarder, 

som den viktigaste faktorn i sin säkerhetsmodell när det gäller utgifternas laglighet och korrekthet. 

 Vi granskade därefter i vilken utsträckning kommissionens riktlinjer överensstämde med 93.

gällande förordningar och internationellt accepterade revisionsstandarder under de olika 

skedena av revisionsprocessen. Vad beträffar förfarandet för riskbedömning konstaterade vi 

att kommissionen krävde att de attesterande organen skulle använda ackrediteringsmatrisen 

för att avgöra i vilken utsträckning de skulle förlita sig på de utbetalande organens 

internkontrollsystem. Ackrediteringsmatrisen används av de attesterande organen för att 

bedöma hur de utbetalande organen uppfyller ackrediteringskriterierna. De innehåller 

48 bedömningsparametrar, varav endast två har en betydande inverkan på utgifternas 

laglighet och korrekthet: de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats av hur 

ersättningsanspråk behandlas. 

 Det är följaktligen inte lämpligt att använda denna matris när det gäller lagligheten och 94.

korrektheten, eftersom det kan öka den grad av säkerhet som de attesterande organen 

härleder från de utbetalande organens internkontrollsystem och minskar storleken på de 

urval som de ska substansgranska. Under sina kontroller av överensstämmelse använder 

kommissionen ett annat verktyg för att bedöma ändamålsenligheten i de utbetalande 

organens internkontrollsystem: en lista över nyckelkontroller och kompletterande kontroller, 

som omfattar de administrativa kontrollerna och de fysiska kontrollerna på plats liksom 

andra administrativa insatser som krävs för att säkerställa en korrekt beräkning av de belopp 

som ska betalas ut (punkterna 38–47). 

Rekommendation 2 – Riskbedömning inriktad på nyckelkontroller och kompletterande kontroller 

Kommissionen bör se över sina riktlinjer så att de attesterande organens riskbedömning när det 

gäller lagligheten och korrektheten är inriktad på de nyckelkontroller och kompletterande kontroller 

som kommissionen redan använder och att de kompletteras med andra bevis som de attesterande 

organen finner ändamålsenliga i enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. 
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 Vad beträffar urval av transaktioner krävde kommissionen att de attesterande organen 95.

skulle använda följande två urval vars resultat sedan slås samman: Urval 1 som görs från 

listan över stödmottagare som slumpmässigt valts ut av de utbetalande organen för 

kontroller på plats och urval 2 som görs från alla utbetalningar för budgetåret i fråga. Genom 

detta tillvägagångssätt kan de attesterande organen granska ett stort antal transaktioner 

(urval 1) som också har kontrollerats på plats av de utbetalande organen, så att de 

attesterande organen inhämtar bevis om hur de utbetalande organens internkontrollsystem 

fungerar och om tillförlitligheten i deras kontrollstatistik i de fall då resultaten av deras 

kontroller på plats rapporteras. Men eftersom de attesterande organen får fram urval 1 från 

de utbetalande organens slumpmässiga kontroller på plats kan deras arbete bara vara 

representativt om de urval som de utbetalande organen först gjorde är representativa. 

 När det vidare gäller IAKS-transaktioner, som huvudsakligen är årliga arealbaserade 96.

stöd, gjordes urval 1 utifrån de belopp som jordbrukarna begärde ersättning för, innan de 

utbetalande organen hade fastställt vilka belopp som skulle betalas ut. Kommissionen valde 

denna lösning så att de attesterande organen skulle kunna upprepa sina kontroller snarast 

möjligt efter de utbetalande organens kontroller, när de förhållanden som de attesterande 

organen skulle påträffa när de inspekterade de utvalda jordbruksföretagen på plats skulle 

vara mycket lika dem som de utbetalande organen hade påträffat. Denna lösning för dock 

med sig åtskilliga risker, till exempel risken för att samarbetet mellan de utbetalande 

organen och de attesterande organen är otillräckligt, vilket kraftigt försenar tidpunkten för 

de attesterande organens granskning, risken för att transaktioner som eventuellt innehåller 

fel ersätts i det attesterande organets urval eller risken för att de attesterande organen 

aviserar sitt besök innan de utbetalande organen gör sina första kontroller (punkterna 48–

58). 
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Rekommendation 3 – Skyddsåtgärder för IAKS-urval baserat på de utbetalande organens kontroller 

på plats 

När det gäller de attesterande organens urval av IAKS-transaktioner från listan över 

ersättningsanspråk som de utbetalande organen slumpmässigt valt ut för kontroller på plats bör 

kommissionen förstärka sina riktlinjer och kräva att de attesterande organen vidtar lämpliga 

skyddsåtgärder som 

- säkerställer att de attesterande organens urval är representativa och överlämnas på begäran till 

kommissionen och att det finns en lämplig verifieringskedja; det innebär att de attesterande 

organen måste kontrollera huruvida de utbetalande organens urval är representativa,   

- gör att de attesterande organen kan planera och genomföra sina besök kort efter det att de 

utbetalande organen har gjort sina kontroller på plats, 

- säkerställer att de attesterande organen inte upplyser de utbetalande organen om sitt urval 

innan de sistnämnda har gjort sina kontroller på plats. 

 Vad beträffar icke-IAKS-utgifter, som till största delen är ersättningsbaserade utgifter 97.

för investeringar på jordbruksföretag och i infrastruktur på landsbygden, är det skillnad 

mellan den period då de utbetalande organens kontroller på plats rapporteras (t.ex. från 

1 januari till 31 december 2014 för budgetåret 2015) och den period för vilken utgifterna 

betalas (t.ex. från 16 oktober 2014 till 15 oktober 2015 för budgetåret 2015). Det innebär att 

de utbetalningar som görs före 16 oktober 2014 eller efter 15 oktober 2015 inte motsvarar 

utgifter för budgetåret 2015 (punkterna 59–61). 

Rekommendation 4 – Icke-IAKS-urval baserade på utbetalningar 

Kommissionen bör se över sina riktlinjer när det gäller urvalsmetoden för icke-IAKS-utgifter, så att de 

attesterande organen väljer ut icke-IAKS-utgifter direkt från listan över utbetalningar som gjorts 

under det budgetår som granskas. 

 När det gäller urval 2 krävde kommissionen att de attesterande organen endast skulle 98.

upprepa de utbetalande organens administrativa kontroller. I de flesta av de besökta 

medlemsstaterna stod urval 2 för merparten av de attesterande organens totala urval som 

användes för substansgranskning. Men att inhämta bevis enbart utifrån en 
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dokumentgranskning hos de utbetalande organen, utan någon granskning på plats på 

slutmottagarnivå, ger ofta inte de attesterande organen tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis på det sätt som internationallt accepterade revisionsstandarder kräver, 

eftersom revisorn inte tillämpar två metoder för att inhämta revisionsbevis som är mycket 

viktiga när det gäller GJP-utgifterna: inspektion och utredning (punkterna 62–67). 

 Kommissionen krävde att de attesterande organen vid substansgranskningen endast 99.

skulle upprepa (på nytt kontrollera) de utbetalande organens första kontroller när det gällde 

såväl urval 1- som urval 2-transaktioner. I de internationellt accepterade 

revisionsstandarderna definieras upprepning som att på ett oberoende sätt utföra samma 

åtgärder som ursprungligen utfördes av revisionsobjektet, i detta fall det utbetalande 

organet. Men i standarderna anges också att revisorerna ska välja och vidta alla 

revisionsåtgärder som de själva anser är ändamålsenliga. Eftersom kommissionen begränsar 

de attesterande organens insats till upprepning är deras substansgranskning som sådan 

ofullständig och ger dem inte tillräckliga revisionsbevis för att de ska kunna uttala sig med 

rimlig säkerhet (punkterna 68–71). 

Rekommendation 5 – Substansgranskning som utförs på plats  

Kommissionen bör ändra sina riktlinjer och ge de attesterande organen möjlighet att 

- utföra granskning på plats av alla granskade transaktioner, 

- vidta alla revisionsåtgärder som de själva anser är ändamålsenliga utan att vara begränsade till 

att upprepa de utbetalande organens ursprungliga kontroller. 

 Kommissionen kräver att de attesterande organen ska beräkna följande två 100.

felindikatorer med avseende på lagligheten och korrektheten: 

- Felfrekvensen, som bygger på det attesterande organets granskning av det utbetalande 

organets hela kontrollprocess, från mottagande av ersättningsanspråk till utbetalning 

och redovisning, och som används för att avge ett utlåtande om utgifternas laglighet 

och korrekthet. 
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- Överträdelsefrekvensen, som endast mäter de ekonomiska effekterna av fel i det 

utbetalande organets primära kontroller av stödberättigande (administrativa kontroller 

och kontroller på plats) innan sanktioner införs och som används för att bedöma 

huruvida de attesterande organens granskning leder till ett ifrågasättande av 

påståendena i förvaltningsförklaringen, inbegripet de felnivåer som rapporterats av 

utbetalande organ i kontrollstatistiken. 

Men den horisontella GJP-förordningen kräver endast begränsad säkerhet när det gäller 

förvaltningsförklaringarna, vilken vanligtvis baseras på arbete som begränsas till analytisk 

granskning och utredningar, utan detaljgranskning. 

 Överträdelsefrekvensen är inte nödvändig för att följa internationellt accepterade 101.

revisionsstandarder, eftersom uttalandet om förvaltningsförklaringarna kan göras utifrån 

resultatet av det revisionsarbete som utförts när det gäller räkenskapernas tillförlitlighet, 

korrekt fungerande internkontrollsystem och lagliga och korrekta transaktioner. Dessutom 

räknade kommissionen med att använda överträdelsefrekvensen och inte felfrekvensen vid 

beräkningen av den justerade felfrekvensen, trots att överträdelsefrekvensen inte motsvarar 

felnivån i utgifterna utan snarare de ekonomiska effekterna av brister i det utbetalande 

organets administrativa kontroller och kontroller på plats. Å andra sidan har dock 

felfrekvensen felaktigt använts av både de attesterande organen och kommissionen för att 

göra ett uttalande om huruvida de utbetalande organens räkenskaper är fullständiga, 

korrekta och sanningsenliga (punkterna 72–78). 

Rekommendation 6 – En enda felfrekvens för lagligheten och korrektheten 

Kommissionen bör ändra sina riktlinjer och stryka kravet på att två olika felfrekvenser ska beräknas 

för lagligheten och korrektheten. En enda felfrekvens utifrån vilken de attesterande organen uttalar 

sig med rimlig säkerhet om utgifternas laglighet och korrekthet och med begränsad säkerhet om 

påståendena i förvaltningsförklaringen skulle uppfylla kraven i den horisontella GJP-förordningen.  

Kommissionen och de attesterande organ bör inte använda den felfrekvensen när det gäller laglighet 

och korrekthet för att bedöma huruvida de utbetalande organens årsräkenskaper är fullständiga, 

korrekta och sanningsenliga. 
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 Felfrekvensen beräknas som skillnaden mellan det som det attesterande organet anser 102.

är stödberättigande och det som det utbetalande organet tidigare har validerat. Skillnaderna 

mellan det som stödmottagarna har begärt ersättning för och det som det utbetalande 

organet godkänt efter sina kontroller på plats, som är de fel som de utbetalande organen 

rapporterar i kontrollstatistiken, beaktas inte i de attesterande organens felfrekvens, som 

utgör grunden i de attesterande organens utlåtande om utgifternas laglighet och korrekthet. 

I de fall då transaktioner har kontrollerats på plats tidigare har de utbetalande organen 

redan upptäckt och rapporterat motsvarande fel i kontrollstatistiken. Dessa fel kommer inte 

längre att identifieras av de attesterande organen när de jämför sina resultat med de 

utbetalande organens resultat, och de attesterande organen kommer därför sannolikt att 

upptäcka färre fel när det gäller sådana transaktioner. Det innebär att ju fler transaktioner i 

det attesterande organets urval som tidigare har varit föremål för de utbetalande organens 

kontroller, desto lägre kommer den övergripande felnivå som de attesterande organen 

konstaterar att vara. 

 I de sex besökta medlemsstaterna uppgick dock den genomsnittliga andel transaktioner 103.

som de utbetalande organen hade kontrollerat på plats i det totala urval som granskades av 

de attesterande organen till 38 % för EGFJ och 44 % för Ejflu. Som generell regel uppgår dock 

andelen transaktioner i den totala population som kontrolleras på plats av de utbetalande 

organen till endast 5 %. I de attesterande organens övergripande urval var följaktligen de 

transaktioner som tidigare hade kontrollerats på plats av de utbetalande organen – och som 

därför innehöll färre fel vid de attesterande organens granskning – överrepresenterade. 

Detta ledde till att de attesterande organen rapporterade för låga felnivåer, eftersom de inte 

hade gjort några justeringar för att säkerställa att den mycket mindre andelen transaktioner 

som tidigare kontrollerats på plats av de utbetalande organen gav en rättvisande bild av den 

faktiska populationen (punkterna 79–85). 
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Rekommendation 7 – En felfrekvens som är representativ för den population som 

revisionsutlåtandet täcker 

Kommissionen bör ändra sina riktlinjer enligt följande: 

- När det gäller IAKS-transaktioner som valts ut från listan över de utbetalande organens 

slumpmässiga kontroller på plats bör det övergripande fel som beräknats av de 

attesterande organen också inkludera den felnivå som rapporterats av de utbetalande 

organen i kontrollstatistiken, extrapolerad till de återstående transaktioner som det 

utbetalande organet inte kontrollerat på plats. De attesterande organen måste 

säkerställa att den kontrollstatistik som ställs samman av de utbetalande organen är 

fullständig och korrekt. 

- När det gäller de transaktioner som de attesterande organen valt ut direkt från den 

totala populationen av utbetalningar behövs ingen sådan justering eftersom urvalet är 

representativt för de granskade underliggande populationerna. 

 Rekommendationerna 2–7 ovan har som måldatum för genomförande nästa översyn av 104.

kommissionens riktlinjer som gäller från och med budgetåret 2018. Kommissionen 

fastställde i januari 2017 nya riktlinjer som de attesterande organen ska tillämpa från 

budgetåret 2018. Vi har inte granskat de ändrade riktlinjerna (se punkt 17). 

 

Denna rapport antogs av avdelning I, med ledamoten Phil Wynn Owen som ordförande, vid 

dess sammanträde i Luxemburg den 22 mars 2017. 

För revisionsrätten 

 

Klaus-Heiner Lehne 
ordförande 
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BILAGA II 

Kommissionens säkerhetsmodell för utgifternas laglighet och korrekthet, såsom den presenterades i den årliga verksamhetsrapporten för 2015 
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BILAGA III 

Ett exempel på en ackrediteringsmatris som anpassats efter generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutvecklings riktlinje nr 3 för 

attesteringsgranskningen av räkenskaperna  

 

S T vid 10 % 
eller 15 %

S T vid 5 % S T vid 5 % S T vid 50 % S T vid 5 % S T vid 10 % S T vid 10 % S T vid 5% W T

Administrativa 
kontroller

4 0,40 4 0,20 2 0,10 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 20% 0,00 0,63

Kontroller på plats 4 0,40 4 0,20 2 0,10 2 1,00 3 0,15 3 0,30 2 0,20 4 0,20 20% 0,00 0,51
4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 15% 0,00 0,49
4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 15% 0,00 0,49
4 0,60 4 0,20 3 1,50 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 10% 0,00 0,33
4 0,60 4 0,20 2 1,00 3 0,15 3 0,30 3 0,30 4 0,20 20% 0,00 0,55
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Bilaga IV 

Tidtabellen för de utbetalande organens och de attesterande organens 

substansgranskning och rapportering till kommissionen 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA 

RAPPORT 

”DE ATTESTERANDE ORGANENS NYA ROLL NÄR DET GÄLLER GJP-UTGIFTER: 

ETT POSITIVT STEG MOT EN MODELL FÖR SAMORDNAD GRANSKNING MEN 

MED BETYDANDE BRISTER SOM MÅSTE ÅTGÄRDAS” 

SAMMANFATTNING 

Kommissionens gemensamma svar på punkterna II–IV:  

Förvaltnings- och kontrollsystemet för utgifter inom den gemensamma jordbrukspolitiken följer en 

samordnadstrategi för kontroll och revision som är integrerad i en kontrollpyramid där arbetet i 

varje skikt bygger på resultaten i det underliggande skiktet, och där varje skikt kan använda 

resultaten i det övre skiktet för att förbättra sina egna kontroller. Det är en dynamisk modell vars 

syfte inte bara är att beräkna felfrekvenser utan även syftar till att påvisa felkällorna, genomföra 

korrigerande åtgärder och minska felfrekvenserna från år till år. Det integrerade administrations- 

och kontrollsystemet (IAKS), som reglerar omkring 86 % av utgifterna inom den gemensamma 

jordbrukspolitiken, är ett bra system för att förebygga och minska felnivån. 

I den säkerhetsmodell för den gemensamma jordbrukspolitiken som tillämpas av kommissionen 

utgör de oberoende attesterande organen ett av skikten i kontrollpyramiden. De attesterande 

organen avger varje år ett yttrande om de utbetalande organens räkenskaper och system och, sedan 

budgetåret 2015, om utgifternas laglighet och korrekthet. Kommissionen tillhandahåller riktlinjerna 

för dem. 

GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisorer kontrollerar tillförlitligheten hos de synpunkter 

som framförs av de attesterande organen när det gäller laglighet och korrekthet för att bedöma om 

de kan användas som en källa till säkerhet för de EU-utgifter som omfattas. GD Jordbruk och 

landsbygdsutvecklings revisorer utför också systemrevisioner som vid behov, dvs. när säkerhet inte 

uppnåtts, resulterar i korrigerande åtgärdsplaner och finansiella nettokorrigeringar samt i avbrutna, 

minskade eller inställda betalningar när den berörda medlemsstaten inte vidtar korrigerande 

åtgärder.  

Den gemensamma jordbrukspolitikens modell för samordnad granskning 

 

Den gemensamma jordbrukspolitikens säkerhetsmodell resulterar i lägre felfrekvens och är 

kostnadseffektiv. Den totala felfrekvensen för naturresurser (där den gemensamma 

jordbrukspolitiken står för 98 % av utgifterna) som fastställts av revisionsrätten för budgetåret 2015 

var 2,9 %. 

V. Den gemensamma jordbrukspolitikens säkerhetsmodell följer redan ett tillvägagångssätt med 

”samordnad granskning” eftersom den utgör en ändamålsenlig kontrollram där varje del bygger på 
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den säkerhet som andra delar ger. Denna modell för samordnad granskning ger tillförlitliga 

garantier om utgifters laglighet och korrekthet när alla korrigerande åtgärder beaktas. 

De attesterande organens nya arbete stärker säkerheten för förvaltnings- och kontrollsystemet och 

utgifternas laglighet och korrekthet eftersom det 

 - minskar avståndet mellan det utbetalande organet och dess nya första revisor, vilket främjar 

snabbare korrigerande åtgärder när så behövs, 

 - möjliggör för kommissionen att bättre identifiera riskutgifterna och inrikta sin egen revision och 

sina egna korrigerande åtgärder på dessa. 

När de attesterande organens arbete inte kan åberopas ger GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings 

egna revisioner även fortsättningsvis en oberoende försäkran om utgifternas laglighet och 

korrekthet. 

VI. För att säkerställa kontinuitet utarbetades riktlinjerna för 2015 – första året för de attesterande 

organens utökade arbete – på grundval av riktlinjer som använts för avslutande av tidigare års 

räkenskaper. Detta avspeglades också i det integrerade tillvägagångssätt som anges i den nya 

lagstiftningen. Riktlinjerna har redan ändrats för att dra nytta av erfarenheterna från det första året 

med det nya arbetet, 2015. Nya riktlinjer färdigställdes och lämnades till medlemsstaterna den 

19 januari 2017, för tillämpning från och med budgetåret 2018, dvs. det år då det tidigast var 

möjligt. 

a) En ny matris har förts in i de nya riktlinjerna för budgetåret 2018 för att bättre återspegla 

säkerhetsnivån i de utbetalande organens interna kontrollsystem. 

b) De slumpmässiga urval som kontrolleras av utbetalande organ ska väljas i enlighet med specifika 

EU-regler och riktlinjer som inbegriper representativitet. De attesterande organens roll är att 

kontrollera att dessa bestämmelser efterlevs av de utbetalande organen och att göra urval på andra 

nivån som måste vara representativa för det slumpmässiga urval som kontrolleras av utbetalande 

organ. Frågan om representativiteten i en del av urvalet för icke-IAKS-utgifter tas upp i de nya 

riktlinjerna för budgetåret 2018. 

c) I sin samordnade kontroll- och revisionsstrategi och med hänsyn till IAKS ändamålsenlighet 

anser kommissionen att de attesterande organens revisionsarbete bör inriktas på kontroll av 

tillförlitligheten hos de kontroller som utförts på den tidigare nivån i kontrollpyramiden genom att 

de attesterande organen upprepar kontrollerna. 

d) Upprepning är en revisionsmetod som, i enlighet med IAAS, kan användas som grund för ett 

revisionsuttalande om laglighet och korrekthet. Såsom anges i riktlinjerna anser kommissionen att 

upprepning, inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, ger en tillräcklig grund för att 

avge ett utlåtande om en utgifts laglighet och korrekthet. Dessutom bör riktlinjer per definition 

aldrig tolkas som bindande anvisningar som förhindrar dem de riktar sig till från att ta eget ansvar. 

Riktlinjerna bör ses som det minimum som behövs för att uppfylla kommissionens krav, och inte 

som en gräns som förhindrar de attesterande organen från att göra mer.  

Kommissionens gemensamma svar på e och f:  

Kommissionen anser att frågorna om beräkning av olika felfrekvenser avseende laglighet och 

korrekthet hanteras i de nya riktlinjerna för budgetåret 2018, med beaktande av artikel 9.2 b i 

förordning (EU) nr 1306/2013, enligt vilken attesterande organ, i förekommande fall, får använda 

ett integrerat stickprov för både utgifternas laglighet och korrekthet och räkenskapernas 

tillförlitlighet.  

En överträdelsefrekvens (se punkt 74 för närmare detaljer), som ska läggas till den felfrekvens som 

konstaterats av utbetalande organ och attesterats av attesterande organ, räcker för att ett 

revisionsuttalande kan göras på grundval av kontroller som utförts av tidigare kontrollskikt.   
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VII.  

a) Kommissionen anser att även om riktlinjerna för budgetåret 2015 kan förbättras gör de redan i sin 

nuvarande form, om de tillämpas korrekt, det möjligt för de attesterande organen att avge ett 

utlåtande om lagligheten och korrektheten i enlighet med tillämpliga regler och standarder. 

Där de attesterande organens revisionsarbete utförts i enlighet med tillämpliga regler och riktlinjer 

är deras utlåtande en viktig och värdefull byggsten och bör vara avgörande för kommissionens 

säkerhet. Detta överensstämmer med GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisionsstrategi och 

den samordnade gransknings-/kontrollpyramiden för den gemensamma jordbrukspolitiken. 

 

  

b) 

i) Överenskommelse med medlemsstaterna om förteckningarna över grundläggande kontroller och 

kompletterande kontroller nåddes först under våren 2015. De var alltså inte tillgängliga för 

attesterande organ när riktlinjerna utarbetades. I de nya riktlinjerna för budgetåret 2018 föreskrivs 

användning av de förteckningar över grundläggande kontroller och kompletterande kontroller som 

har uppdaterats för perioden 2014–2020. 

ii) Dessa svårigheter hanteras mer i detalj i riktlinjerna för budgetåret 2018 med beaktande av de 

erfarenheter som gjordes under det första året. 

iii) De nya riktlinjerna för budgetåret 2018 behandlar denna fråga. 

iv) Att kräva eller tillåta de attesterande organen att på plats kontrollera transaktioner som inte har 

kontrollerats på plats av de utbetalande organen skulle inte ligga i linje med den gemensamma 

jordbrukspolitikens modell för samordnad granskning och inte ge resultat som var jämförbara med 

de utbetalande organens kontroller. Dessutom skulle kontroller på plats av transaktioner som inte 

tidigare kontrollerats på plats av utbetalande organ i allmänhet inte leda till några ytterligare 

värdefulla bevis, i synnerhet när det gäller icke-IAKS-transaktioner. De nya riktlinjerna för 

budgetåret 2018 ger attesterande organ vägledning om hur de kan hitta rätt balans mellan kostnader 

och nytta i sitt arbete.  

v) De nya riktlinjerna för budgetåret 2018 behandlar denna fråga. 

vi) De nya riktlinjerna för budgetåret 2018 behandlar denna fråga. I enlighet med dessa ska det 

övergripande fel som beräknas av de attesterande organen för lagligheten och korrektheten i IAKS-

transaktionerna grunda sig på dubbelkontroll av kontroller på plats och extrapoleras till den 

återstående populationen. 

Överträdelsefrekvensen motsvarar nivån för de fel som inte upptäckts av de utbetalande organen. 

Om kommissionen konstaterar att den kan förlita sig på de attesterande organens utlåtande beräknas 

den övergripande felfrekvensen i utgifterna som summan av den felfrekvens som rapporterats av 

utbetalande organ och den överträdelsefrekvens som uppskattats av de attesterande organen. Detta 

logiska tillvägagångssätt där de fel som rapporterats av utbetalande organ kompletteras med 

beräkningar av icke upptäckta fel har under tidigare år använts av kommissionen i GD Jordbruk och 

landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport. 

INLEDNING 

6. Kommissionen vill precisera att miniminivån för kontroller på plats kan minskas till 3 % eller till 

och med 1 % under vissa omständigheter, framför allt när de attesterande organen har bestyrkt en 

felprocent under 2 %. En minskning till 1 % kan framför allt tillämpas på ordningen för grundstöd, 

systemet för enhetlig arealersättning, omfördelningsstöd och ordningen för småbrukare. 
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12. Enligt den rättsliga ramen ska de attesterande organen avge ett utlåtande som utarbetats i 

enlighet med internationellt accepterade revisionsstandarder. Dessutom ger lagstiftaren 

kommissionen befogenhet att anta genomförandeakter som fastställer regler för de attesterande 

organens uppgifter, inbegripet revisionsprinciper och revisionsmetoder (t.ex. användning av ett 

enda integrerat stickprov). I detta syfte föreskrivs i artikel 6.4 i förordning (EU) nr 908/2014 att 

kommissionen ska fastställa riktlinjer som ger ytterligare förtydliganden och vägledning för den 

attesteringsgranskning som ska utföras och fastställer en rimlig nivå av revisionsgaranti som ska 

uppnås vid revisionsarbetet. 

IAKTTAGELSER 

22. Kommissionen anser att säkerhetsmodellen för den gemensamma jordbrukspolitiken 

överensstämmer med den beskrivning av samordnad granskning som revisionsrätten fastställt och 

att den är ett mycket bra exempel på en ändamålsenlig kontrollram där varje del bygger på den 

säkerhet som andra delar ger. Modellen är baserad på en fast grund som inbegriper ackrediterade 

utbetalande organ som förvaltar av de finansiella förbindelserna med både stödmottagare och 

kommissionen samt övergripande, detaljerade och exakta regler för de förvaltnings- och 

kontrollsystem som ska upprättas (t.ex. system för identifiering av jordbruksskiften – LPIS). 

Modellens ändamålsenlighet framgår av den relativt låga felfrekvensen för EGFJ och de senaste 

fyra årens kontinuerliga minskning av felfrekvensen för Ejflu. 

23. Kommissionens gemensamma svar på punkterna 23 och 24: När det gäller utgifterna inom den 

gemensamma jordbrukspolitiken har kommissionen byggt en säkerhetsmodell som integrerar de 

olika kontrollskikten. I kontrollpyramiden nedan visas hur säkerheten bygger på det arbete som 

utförs av det föregående skiktet, med utgångspunkt i de utbetalande organens förfaranden och 

kontroller som är inbyggda i internkontrollsystemet samt garantier från det utbetalande organets 

internrevisionstjänst. I kommissionens modell bygger de attesterande organens arbete på 

granskningen och tillförlitligheten hos de utbetalande organens internkontrollsystem och på de 

attesterande organens egen substansgranskning.   

Den gemensamma jordbrukspolitikens modell för samordnad granskning 

 

Kommissionen använder resultaten av sina egna revisioner av utbetalande organ för att justera (göra 

tillägg till) den felfrekvens som rapporterats av utbetalande organ med ett belopp motsvarande den 

felnivå som inte upptäckts av utbetalande organ vid deras primära kontroller före utbetalningarna. 

De justerade felnivåerna rapporteras, för varje utbetalande organ, i den årliga verksamhetsrapporten 

från GD Jordbruk och landsbygdsutveckling och ligger, tillsammans med anpassade reservationer 

och handlingsplaner, till grund för förvaltningsförklaringen från generaldirektören för GD Jordbruk 

och landsbygdsutveckling. 
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25. De attesterande organens nya roll vad gäller att avge ett utlåtande om lagligheten och 

korrektheten ses i GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisionsstrategi för 2014–2020 som en 

möjlighet att uppnå fler synergier med det arbete GD Jordbruk och landsbygdsutveckling själv utför 

för att bygga upp säkerheten och som rapporteras i de årliga verksamhetsrapporterna. Detta innebär 

att fokus för GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisioner på medellång och lång sikt gradvis 

flyttas till de attesterande organen från de utbetalande organen. De attesterande organens 

revisionsarbete måste dock kontrolleras innan det kan bli möjligt att förlita sig på deras rapporter 

om säkerhet i fråga om laglighet och korrekthet. Målet är att i allt högre grad förlita sig på den 

säkerhet som kan erhållas från de attesterande organens utlåtande om laglighet och korrekthet, så 

snart det har bekräftats att deras arbete lever upp till standard och är tillförlitligt.  

27. Den modell som beskrivs av revisionsrätten i figur 2 är bara en av många olika tänkbara 

modeller. Kommissionen har valt en mer integrerad strategi i form av en kontrollpyramid där alla 

kontrollskikt ger värdefulla bevis vad gäller både belopp och felkällor, vilket innebär att deras 

kostnadseffektivitet maximeras. Se kommissionens svar på punkterna 23 och 24. 

28. Kommissionen välkomnar revisionsrättens förslag om hur de attesterande organens arbete kan 

förbättras när det gäller garantier för EU-utgifters laglighet och korrekthet och understryker att 

dessa redan har genomförts i den utsträckning som varit möjlig, dvs. när det arbete som utförs av 

attesterande organ anses vara tillförlitligt. Exempel: 

Första strecksatsen: 

Kommissionen använder redan de attesterande organens arbete för sina justeringar av (tillägg till) 

de felfrekvenser som rapporteras i GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga 

verksamhetsrapport och som ligger nära de som redovisas i revisionsrättens verksamhetsberättelse.  

Andra strecksatsen: 

Förfaranden för kontroll av överensstämmelse inleds systematiskt till följd av de attesterande 

organens arbete om felen överstiger 50 000 euro eller 2 % av utgifterna. 

Tredje strecksatsen: 

Extrapolerat fel som beräknats av de attesterande organen på grundval av deras granskningsarbete 

och statistiska urval används där så är möjligt av kommissionen för att fastställa beloppen för 

finansiella korrigeringar.  

Fjärde strecksatsen: 

Synpunkter från de attesterande organen kan resultera i att de behöriga myndigheterna uppmanas att 

se över ackrediteringsstatusen och övervaka genomförandet av korrigerande åtgärder.   

30. När GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings revisorer identifierar brister i utbetalande organs 

kontrollsystem uppskattar de det riskbelopp som inte upptäckts av det utbetalande organet och 

lägger det som ett tillägg till den felfrekvens som rapporterats av det utbetalande organet. Resultatet 

av attesterande organs arbete med årsräkenskaperna användes också för tillägg i tidigare årliga 

verksamhetsrapporter. De justerade felfrekvenserna ligger till grund för förvaltningsförklaringen 

från generaldirektören för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling.   

31. GD Jordbruk och landsbygdsutveckling hade endast begränsad användning av de attesterande 

organens utlåtanden för 2015 på grund av att det arbete som utförts i många fall ännu inte var 

tillförlitligt. 

32. Kommissionen bekräftar skälen till att den endast hade mycket begränsad användning av 

utlåtandena under det första året då de nya utlåtandena om lagligheten och korrektheten 

genomfördes och hänvisar till GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport 

för 2015 för mer information om de underliggande orsakerna, såsom sena utnämningar, sena 

dubbelkontroller på plats, brist på erfarenhet osv.  
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Kommissionen anser att även om riktlinjerna för budgetåret 2015 kan förbättras gör de redan i sin 

nuvarande form, om de tillämpas korrekt, det möjligt för de attesterande organen att avge ett 

utlåtande om lagligheten och korrektheten i enlighet med tillämpliga regler och standarder. 

33. Den gemensamma jordbrukspolitikens säkerhetsmodell (se illustrationen av kontrollpyramiden i 

svaret på punkt 23 och 24) baseras på resultaten av de utbetalande organens kontroller. I 

revisionsstrategin för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling fastställs tydligt att det slutliga målet 

för GD Jordbruk och landsbygdsutveckling är att få nödvändiga garantier från de attesterande 

organens revisioner. Kommissionen anser att dessa garantier kan erhållas när de attesterande 

organens arbete anses vara tillförlitligt och deras utlåtanden bygger på det arbete som utförts av det 

tidigare skiktet (dvs. de utbetalande organens förfaranden och kontroller). När de attesterande 

organens arbete inte kan åberopas ger GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings egna revisioner även 

fortsättningsvis en oberoende försäkran om utgifternas laglighet och korrekthet. 

34. I en modell för samordnad granskning bör de attesterande organens revisorer rapportera om de 

fel som (inte) upptäckts i de utbetalande organens urvalskontroller. Utbetalande organ erhåller 

årligen miljontals stödansökningarna av vilka 100 % kontrolleras administrativt. De utbetalande 

organen utför dessutom kontroller på plats innan utbetalningarna godkänns. För de flesta stöd är 

frekvensen för kontroller på plats 5 %, men för vissa är den 30 % eller rentav 100 %. Om ett 

attesterande organ, efter verifiering av de primära kontrollerna, finner att ett utbetalande organs 

förfaranden inte ger garantier för lagligheten och korrektheten kommer det att göra ett uttalande 

med reservation, som också påverkar den felfrekvens som tillhandahålls av det utbetalande organet. 

35. Kommissionens riktlinjer har utarbetats i syfte att integrera det arbete som utförs av de 

attesterande organen i den gemensamma jordbrukspolitikens kontrollpyramid, som följer ett 

samordnat granskningsförfarande, i enlighet med EU:s regler och som säkerställer att 

medlemsstaterna ska kunna bygga vidare på och ytterligare utveckla de metoder och system som 

redan finns.   

Första strecksatsen: 

Se kommissionens svar på punkterna 48–58 samt rekommendation 6. 

Andra strecksatsen: 

Se kommissionens svar på punkterna 62–67 samt rekommendation 5. 

Tredje strecksatsen: 

Se kommissionens svar på punkterna 68–71 samt rekommendation 5. 

Fjärde strecksatsen: 

Se kommissionens svar på punkterna 72–78 samt rekommendation 6. 

 

Femte strecksatsen: 

Se kommissionens svar på punkterna 79–85 samt rekommendation 2. 

36. Kommissionen anser att utlåtandenas utformning, i enlighet med internationellt accepterade 

revisionsstandarder, ska avspegla de olika förvaltnings- och kontrollsystemen. 

Det finns två olika jordbruksfonder, EGFJ och Ejflu, för vilka de attesterande organen måste utfärda 

revisionsuttalanden. Dessa två fonder är i sin tur indelade i IAKS
1
- och icke-IAKS-utgifter, 

beroende på förvaltningen och administrationen av programmen eller åtgärderna inom fonden. 

                                                            
1 Integrerat administrations- och kontrollsystem. 
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IAKS-program eller -åtgärder behandlas genom ett system med inbyggda automatiska 

korskontroller, och systemet följer med genom hela ansökningsbehandlingen fram till 

utbetalningen. Icke-IAKS-åtgärder hanteras däremot inte i ett enda system. Dessutom sker 

kontrollerna i icke-IAKS-åtgärder och IAKS-åtgärder vid olika tidpunkter. Dessa inneboende 

skillnader i utformningen av systemen och åtgärderna hindrar de attesterande organen från att 

granska alla åtgärder i en fond tillsammans. För att följa internationellt accepterade 

revisionsstandarder (t.ex. ISA315-Identifying and assessing the risks of material misstatement 

through understanding the entity and its environment) måste det attesterande organet först förstå 

miljön, identifiera risker och anpassa lämpliga kontrollförfaranden för att täcka riskerna. För att 

kunna avge ett välgrundat utlåtande om lagligheten och korrektheten på fondnivå bör de 

attesterande organen bedöma riskerna för IAKS-åtgärder och icke-IAKS-åtgärder separat och 

utforma skilda granskningsförfaranden för att täcka riskerna. De riktlinjer för revisionsstrategi som 

de attesterande organen uppmanas att använda är därför förenliga med internationellt accepterade 

revisionsstandarder. Detta tillvägagångssätt tjänar även samma syfte som utlåtandet om lagligheten 

och korrektheten, dvs. att slutligen och vid behov vidta lämpliga förvaltningsåtgärder. 

37. Se kommissionens svar på punkterna 37–84.  

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 41–44:  

För att säkerställa viss kontinuitet med de tidigare riktlinjerna och göra det möjligt för de 

attesterande organen att bygga vidare på erfarenheterna från det arbete som utförts under många år i 

det årliga avslutandet av räkenskaperna, gjordes ingen väsentlig ändring av riktlinjerna för 

budgetåret 2015 när det gäller sättet att använda ackrediteringsmatrisen för att göra utlåtanden om 

huruvida de utbetalande organens internkontrollsystem fungerar korrekt. Ackrediteringsmatrisen 

grundar sig på de ackrediteringskriterier som fastställs i bilaga I till förordning (EU) nr 907/2014. 

Ackrediteringskriterierna har inspirerats av COSO-modellen, som är ett erkänt ledande ramverk för 

att utforma, införa och utföra intern kontroll och för att bedöma den interna kontrollens 

ändamålsenlighet.  

Riktlinjerna för 2015 fastställdes på grundval av ett integrerat tillvägagångssätt och stickprov i 

enlighet med artikel 9.2 b i förordning (EU) nr 1306/2013, enligt vilken granskning, felbedömning 

och rapportering av fel som gäller lagligheten och korrektheten görs i kombination med dem som 

gäller årsräkenskaperna. I detta sammanhang bedömdes användningen av hela 

ackrediteringsmatrisen som lämplig.  

Oaktat vad som anges ovan håller kommissionen med revisionsrätten om att även om 

ackrediteringskriterierna ger en fast grund för att bedöma den övergripande ramen för de 

utbetalande organens kontroller (vilket i revisionsstandarder kallas kontroller på enhetsnivå), 

behöver internkontrollsystemets bedömning av laglighet och korrekthet, å ena sidan, och 

årsräkenskaperna
2
, å andra sidan, hållas åtskilda.  

Tillvägagångssättet att tydligt särskilja processer och förfaranden som är kopplade till laglighet och 

korrekthet från dem som sammanhänger med årsräkenskaperna följs i de nya riktlinjerna för 

budgetåret 2018, som färdigställdes i januari 2017. Detta innebär också ändringar i bedömningen av 

internkontrollsystemet för årsräkenskapernas vidkommande och när det gäller laglighet och 

korrekthet. 

45. Kommissionen instämmer med revisionsrätten. Liknande synpunkter framfördes av 

kommissionen i skrivelser till flera medlemsstater till följd av avslutandet av räkenskaperna för 

2015.  

                                                            
2 Utbetalningar, redovisning, förskott och säkerheter, skuldförvaltning. 
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Kommissionen rekommenderar även de attesterande organen att undersöka åtgärdsplaner som syftar 

till att ta itu med kända svagheter. Denna koppling diskuterades vid mötet i expertgruppen i juni 

2016.  

Denna punkt betonas dock ytterligare i de nya riktlinjerna för budgetåret 2018.  

Under alla omständigheter måste detta också ses mot bakgrund av att det rör sig om det första året 

som de attesterande organen utfört det nya arbetet om laglighet och korrekthet. 

Ruta 1 – Situationer där ackrediteringsmatrisen inte gav tillförlitliga resultat med avseende 

på lagligheten och korrektheten  

Se kommissionens svar på punkt 45. 

Brister såsom den som konstaterades i Bayern omfattas av 2015 års riktlinjer – avsnitt 6.5. Om det 

attesterande organet finner att resultatet av substansgranskningen inte överensstämmer med den 

föregående granskningen i internkontrollsystemet ska stickprovet utökas för att tillgodose de 

verkliga omständigheterna i internkontrollsystem. 

46. Övergripande och detaljerade förteckningar över grundläggande kontroller och kompletterande 

kontroller har utarbetats av kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna för varje typ av 

åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken för 2014–2020. De ska användas på varje 

kontrollnivå. 

47. Ackrediteringskriterierna bör omfatta de utbetalande organens struktur och funktion i dess 

helhet (dvs. kontrollerna på enhetsnivå), bl.a. lämpligheten hos de processer och förfaranden som 

tillämpas.  

Vid bedömning av förvaltningsförfaranden och förfaranden på plats (godkännande av 

stödansökningar) för en viss population bör de attesterande organens bedömning grundas på 

grundläggande kontroller och kompletterande kontroller. De attesterande organen använder även de 

grundläggande kontrollerna och de kompletterande kontrollerna när de bedömer utgifternas 

laglighet och korrekthet (som omfattas av deras överensstämmelse- och substansgranskning).   

De attesterande organen måste emellertid bedöma processen och förfarandena för godkännande av 

stödansökningar (inbegripet administrativa kontroller och kontroller på plats) på grundval av de 

grundläggande kontrollerna och de kompletterande kontrollerna, vilket framgår tydligt av de nya 

riktlinjerna. 

49. En uppdelning av arbetet för substansgranskning i två urval skedde till följd av behovet att 

säkerställa en viss kontinuitet för medlemsstaterna mellan de riktlinjer som gällde för de 

attesterande organen före 2015 och de som gäller från och med 2015. Man tog också hänsyn till den 

möjlighet som fastställts genom artikel 9.2 b i förordning (EU) nr 1306/2013 att när det är lämpligt 

använda ett enda integrerat stickprov.  

Erfarenheterna från det första genomförandeåret visade dock att det var nödvändigt att se över 

metoden och tydligt skilja mellan revisionsarbetet och utlåtandet om lagligheten och korrektheten i 

räkenskaperna, samtidigt som möjligheten till urval med dubbla syften bibehålls där så är lämpligt, i 

syfte att undvika onödiga administrativa bördor.   

51. För urval 1 som tas fram från transaktioner som kontrollerats på plats av de utbetalande organen 

föreskrivs i riktlinjerna att attesterande organ upprepar alla kontroller som utförts av de utbetalande 

organen, dvs. att attesterande organ systematiskt upprepar kontrollerna på plats. Denna metod ger, 

för det första, attesterande organ möjlighet att avge ett utlåtande om kontrollsystemet och, för det 

andra, att beräkna en överträdelsefrekvens (IRR) som återspeglar skillnaden som konstaterats 

mellan resultatet av de upprepade kontrollerna och resultatet av de utbetalande organens primära 

kontroller. 
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52. På grundval av internkontrollsystemets bedömning bör attesterande organ fastställa nivån för 

substansgranskning (för både urval 1 och 2). Ett attesterande organ har således rätt att höja nivån på 

substansgranskningen för att täcka riskerna. I tabell 3 som har lagts fram av revisionsrätten framgår 

att vissa attesterande organ beslutat att utöka urvalen för substansgranskning till över 30 

transaktioner för att hantera stora risker i en viss population. 

55. De attesterande organen är skyldiga att göra sitt urval avseende stödansökningar för IAKS-

populationerna till följd av jordbrukets förändrade verklighet. Därför är det mycket viktigt att de 

attesterande organen är på plats kort tid efter de utbetalande organen för att kunna dubbelkontrollera 

alla uppgifter om stödberättigande på nytt. Om en dubbelkontroll utförs sent är risken mycket stor 

att inte alla stödberättigande element kan verifieras eller att verkligheten ser helt annorlunda ut, 

vilket gör dubbelkontrollen ineffektiv och utlåtandet otillförlitligt. 

56. På grund av hur verkligheten ser ut inom jordbruket finns en risk kopplad till tidpunkterna för 

de primära kontrollerna på plats och dubbelkontrollerna. 

Riktlinjerna tar upp denna risk, och de attesterande organen har upprepade gånger uppmanats av 

kommissionen att på lämpligt sätt planera sina kontroller med hänsyn till de snäva tidsramar som är 

nödvändiga för dubbelkontrollerna. 

Såsom anges i GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport för 2015, var 

olämplig tidpunkt för dubbelkontrollerna tyvärr ett av de viktigaste skälen till att kommissionen inte 

kunde förlita sig på många av de attesterande organens utlåtanden om utgifterna för 2015. 

Ruta 3 – Förseningar av de attesterande organens upprepning av IAKS-urval 1-kontroller-

på-plats för ansökningsåret 2014 (budgetåret 2015) 

Förseningar i utnämningen av de attesterande organen och av upprepningen av kontrollerna under 

ansökningsåret 2014 (budgetåret 2015) var de främsta skälen till att kommissionen inte kunde 

förlita sig på utlåtanden från attesterande organ om lagligheten och korrektheten i sin årliga 

verksamhetsrapport för 2015. 

Redan under de 17 revisioner som kommissionen utförde under 2015 konstaterade kommissionen i 

många fall betydande förseningar i upprepningen av kontroller. Kommissionen utfärdade ett 

meddelande till medlemsstaterna den 9 november 2015 där man förklarar att dubbelkontrollerna på 

plats bör inledas under sommaren n-1 för budgetår n. 

57. Enligt riktlinjerna för budgetåret 2015 ska de attesterande organens urval för den 

dubbelkontrollen tas från den förteckning över transaktioner som det utbetalande organet valt ut för 

slumpmässiga kontroller på plats. Det attesterande organets urval och utförandet av 

dubbelkontrollen bör normalt göras innan det utbetalande organet börjar behandla betalningarna. 

Följaktligen är det mycket osannolikt att det attesterande organet inte kommer att välja en post på 

grund av att det utbetalande organet fördröjer utbetalningen. 

Ruta 4 – Undantag av transaktioner från IAKS-urval 1 på grund av att det utbetalande 

organet inte verkställde betalningen förrän efter det att det attesterande organet hade 

avslutat sitt revisionsarbete 

Det arbete som de attesterande organen utför i fråga om laglighet och korrekthet består av tre delar: 

- Utlåtande om ändamålsenligheten hos systemet för intern kontroll. 

- Utlåtande om lagligheten och korrektheten avseende utgifter. 

- Utlåtande om påståendena i förvaltningsförklaringen (dvs. det kontrollresultat som rapporterats av 

det utbetalande organet).   

Enligt riktlinjerna bör det attesterande organet fortfarande ha använt dessa fem transaktioner vid 

bedömningen av påståendena i förvaltningsförklaringen och av internkontrollsystemets 
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ändamålsenlighet. Enligt artikel 9 i förordning 1306/2013 krävs dock ett utlåtande om lagligheten 

och korrektheten i fråga om utgifterna. Således kan det attesterande organet inte avge något 

utlåtande om icke utförda betalningar. I detta fall borde ytterligare en post ha granskats för att 

uppfylla den urvalsstorlek som fastställts för budgetåret i fråga. För att förutse sådana händelser 

rekommenderas de attesterande organen att i förväg välja ut ytterligare ett antal poster utöver det 

minimiantal på 30 som anges i riktlinjerna. 

De attesterande organen bör beakta resultaten av dessa granskningar i utlåtandet om lagligheten och 

korrektheten hos utgifter för det budgetår då transaktionen kommer att betalas. Dessa granskningar 

bör beaktas oavsett eventuella korrigeringar som görs av det utbetalande organet före utbetalning.  

58. Enligt artikel 7 i förordning (EU) nr 908/2014 får det attesterande organet åtfölja det utbetalande 

organet när det genomför kontroller på plats (andra omgången). Åtföljande vid kontroller under 

första omgången begränsas till kontroller som inte kan upprepas i ett senare skede (t.ex. icke-IAKS-

åtgärder inom EGFJ som berör verksamhet med anknytning till destillering, lager eller återtag). 

Tanken med upprepningarna är att det utbetalande organet bör utföra kontrollen så att det 

attesterande organet kan upprepa den efteråt.    

Oaktat vad som anges ovan föreskrivs det i riktlinjerna att de attesterande organen ska utföra sina 

uppgifter i enlighet med revisionsstandarder och inte äventyra resultaten av substansgranskningen. 

Således ska det attesterande organet aldrig dela med sig av sitt urval innan det utbetalande organet 

genomfört sin kontroll. De brister som beskrivs av revisionsrätten i ruta 5 bekräftar att de 

attesterande organen ska följa riktlinjerna för att undvika olämpliga revisionsmetoder. 

Ruta 5 – Upprepningen äventyrades i Italien eftersom det attesterande organet i förväg hade 

meddelat det utbetalande organet vilka stödmottagare som skulle ingå i den 

De attesterande organen ska vidta skyddsåtgärder för att inte lämna ut sina urval till de utbetalande 

organen innan dessa har avslutat sina egna kontroller och underrättat de attesterande organen om 

detta. 

61. Det föreligger en obalans mellan de kontroller som utförs av det utbetalande organet under ett 

visst år och de betalningar som görs under budgetåret för icke-IAKS-populationer. Eftersom de 

flesta icke-IAKS-åtgärder inte är tidsbegränsade kan de attesterande organen emellertid granska 

ytterligare transaktioner om vissa av de som redan granskats inte betalades ut under året. Icke-

utbetalda transaktioner kan ändå användas för att bekräfta eller inte bekräfta 

förvaltningsförklaringen och kontrollresultaten. 

62. Inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, när ett rättsligt bindande och effektivt 

förvaltnings- och kontrollsystem ska inrättas av de utbetalande organen, kan revisorer i många fall, 

när de har tillräckliga garantier för att det utbetalande organets förvaltnings- och kontrollsystem är 

utformat och genomfört i enlighet med unionslagstiftningen, inhämta tillräckliga och lämpliga 

belägg genom att upprepa de utbetalande organens kontroller. 

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 64 och 65:  

För urval 1 som används för att fastställa överträdelsefrekvensen krävs enligt riktlinjerna att 

attesterande organ på nytt granskar både administrativa kontroller och primära kontroller på plats. 

För urval 2, som används för att fastställa felfrekvensen, föreskrivs inte kontroller på plats i 

kommissionens riktlinjer. Förhållandet mellan de två urvalen ska definieras av de attesterande 

organen efter en yrkesmässig bedömning. 

66. Kommissionen anser att upprepning av administrativa kontroller är ett tillräckligt och 

ändamålsenligt revisionsbevis. Detta inbegriper utredning av det utbetalande organets personal vad 

gäller de kontroller som utförts, kontroller av stödansökningarna och styrkande handlingar, samt 

kontroller av register och LPIS för IAKS-program. För icke-IAKS-utgifter omfattar administrativa 

kontroller och dubbelkontrollerna av dem även besök på plats (inspektioner) för att till exempel 
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kontrollera förekomsten av fysiska tillgångar som uppförts eller förvärvats genom 

investeringsprojekt. 

Det kommer an på det attesterande organets professionella omdöme att utforma 

kontrollförfarandena så att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis samlas in. I avsnitt 6.1 i 

riktlinje nr 2 för budgetåret 2015 anges att granskningen av detaljer för operativa transaktioner 

omfattar bland annat inspektion och undersökning, inte bara granskning av handlingar. 

67. För att granska lagligheten och korrektheten i IAKS-utgifterna måste de attesterande organen 

göra sina urval från den population som kontrollerades på plats av de utbetalande organen och 

upprepa alla primära kontroller, både de administrativa och de som utfördes på plats.  

För icke-IAKS-utgifter bör det noteras att merparten av felen (oberättigade 

stödmottagare/aktiviteter/projekt/utgifter och bristande efterlevnad av reglerna för offentlig 

upphandling) påträffas på nivån för administrativa kontroller, och att omkring två tredjedelar av 

felen härrör från otillräcklig användning av tillgängliga uppgifter eller felaktigheter gjorda av de 

nationella myndigheterna. Det bör också noteras att alla administrativa kontroller (som ska 

upprepas av de attesterande organen) av investeringsverksamheter ska omfatta ett besök på plats för 

att kontrollera att investeringen har genomförts, såvida det utbetalande organet inte kan motivera att 

det inte behövs på grund av verksamhetens ringa omfattning, låga risk eller att den ingår i ett urval 

för kontroll på plats.  

 

Med hänsyn till behovet av att ge vägledning till attesterande organ om hur de kan hitta rätt balans 

mellan kostnader och nytta uppmanas även attesterande organ i kommissionens riktlinjer för 

budgetåret 2018 att göra statistiskt representativa urval för dubbelkontrollerna på plats för IAKS. 

För icke-IAKS-utgifter krävs minst 30 dubbelkontroller på plats. Resultaten av dubbelkontrollerna 

ska extrapoleras till hela populationen. 

69. Kommissionen anser att det inom den gemensamma jordbrukspolitikens integrerade 

förvaltnings- och kontrollsystem räcker med att göra en bedömning av de utbetalande organens 

kontroller av lagligheten och korrektheten och därefter bekräfta genom ett urval av transaktioner att 

det utbetalande organet faktiskt genomförde förfarandena för primära kontroller för att ge garantier 

för utgifternas laglighet och korrekthet. 

71. Kommissionen anser att det inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken i allmänhet 

räcker med granskningar av kontrollsystemen och dubbelkontroller av de utbetalande organens 

primära kontroller för att få tillräckliga och lämpliga belägg för ett rimligt säkerhetsutlåtande om 

den gemensamma jordbrukspolitikens utgifter. 

Dessutom innebär kommissionens riktlinjer inget hinder för de attesterande organen att utföra de 

revisioner som de själva finner lämpliga. Det är de attesterande organens roll att avgöra om det 

räcker att utföra dubbelkontroller. Utredning och inspektion får också användas för att granska 

administrativa kontroller. Se kommissionens svar på punkt 66. 

74. På grund av det integrerade tillvägagångssätt som används i de nuvarande riktlinjerna 

uppmanades attesterande organ att beräkna två felfrekvenser med avseende på laglighet och 

korrekthet. Detta tillvägagångssätt är dock reviderat från och med budgetåret 2018.  

I de nya riktlinjer som gäller från budgetåret 2018 och som presenterades i januari 2017 är 

förfarandena för överensstämmelse och avslutande av räkenskaperna tydligt åtskilda. För detta 

ändamål ska attesterande organ beräkna två olika felfrekvenser: en felfrekvens (ERR)
3
 som 

                                                            
3 ERR – felfrekvens som används för att uppskatta felaktigheter i det granskade urvalet och populationen med 

ekonomiska följder i fråga om räkenskapernas fullständighet, korrekthet och sanningsenlighet. 
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inbegriper endast felaktigheter från granskningen av årsräkenskaperna, och en överträdelsefrekvens 

(IRR)
4
 som inbegriper alla fel som avser laglighet och korrekthet. Kommissionen föreskriver redan 

i sina nya riktlinjer för budgetåret 2018 att överträdelsefrekvensen ska användas både för 

revisionsuttalandet om laglighet och korrekthet och för att bekräfta (eller ej) påståendena i 

förvaltningsförklaringen.  

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 75 och 76:  

I de fall där det finns tillräckliga bevis för att de attesterande organen har arbetat i enlighet med 

riktlinjerna använder kommissionen den överträdelsefrekvens som beräknats av de attesterande 

organen i sin bedömning av tillägg till felfrekvensen som beräknats på grundval av kontrollstatistik 

som rapporterats av medlemsstaterna på nivån för varje utbetalande organ. Även felfrekvensen har 

beaktats i bedömningen av nivån för tilläggen. 

77. Med de nya riktlinjerna från och med budgetåret 2018 omfattar felfrekvensen endast fel från 

granskningen av de slutliga årsräkenskaperna och ska endast användas för att bedöma 

tillförlitligheten hos de utbetalande organens räkenskaper. 

78. Kommissionen vill peka på det integrerade stickprov som föreskrivs i lagstiftningen och 

bekräftar att det gör åtskillnad mellan förfarandena för avslutande av räkenskaperna och 

förfarandena för kontroll av överensstämmelse. De nya riktlinjerna för budgetåret 2018 klargör 

detta ytterligare, med en felmarginal för laglighet och korrekthet och en annan för 

årsräkenskapernas tillförlitlighet.  

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 79–84:  

Såsom uppges i GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings årliga verksamhetsrapport, bilaga IV, 

väsentliga kriterier, använder kommissionen kontrollstatistik som rapporterats av medlemsstaterna 

för att beräkna en ”kvarstående felfrekvens” genom att extrapolera till hela populationen de fel som 

upptäckts av utbetalande organ i den population som slumpmässigt valts ut för kontroller på plats. 

Denna kvarstående rapporterade felfrekvens är ofullständig eftersom den inte omfattar risken att 

brister i de utbetalande organens kontroller kan leda till att fel inte upptäcks och rapporteras.   

I ett andra steg samlar därför GD Jordbruk och landsbygdsutveckling in alla tillgängliga uppgifter 

som kan avslöja brister i kontrollerna på primär nivå, inbegripet resultaten av sina egna revisioner, 

av revisionsrättens revisioner eller andra tillförlitliga belägg.  GD Jordbruk och 

landsbygdsutveckling revisorer analyserar denna information mot bakgrund av kommissionens 

riktlinjer för beräkning av finansiella korrigeringar (dokument C(2015) 3675 final) och med hjälp 

av sin yrkesmässiga bedömning, och anpassar den kvarstående felfrekvensen med ett tillägg som 

uppskattar den felfrekvens som inte upptäckts av utbetalande organ. Kommissionen använder den 

justerade felfrekvensen för att beräkna riskbeloppen och analysera huruvida reservationer är 

nödvändiga. 

Sedan 2015 utgör de attesterande organens utlåtanden om utgifternas laglighet och korrekthet 

potentiellt en annan källa till revisionsbevis för kommissionen. I synnerhet överträdelsefrekvensen 

kan användas av kommissionen som en tillförlitlig uppskattning av tillägg för att justera 

felfrekvensen för utgifterna inom varje utbetalande organ. Även felfrekvensen har beaktats i 

bedömningen av nivån för tilläggen. Under 2015 var dock utlåtandena ofta ännu inte tillräckligt 

tillförlitliga för att kommissionen skulle kunna använda dem i större utsträckning.  

Kommissionen anser att denna användning av överträdelsefrekvensen för att stärka säkerheten när 

det gäller utgifterna inom den gemensamma jordbrukspolitiken avseende laglighet och korrekthet är 

                                                            
4 IRR – överträdelsefrekvens som ger en skattning av potentiell finansiell påverkan på grund av brister i kontrollerna av 

stödberättigande. 
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lämplig och att överträdelsefrekvensen, när den fastställts i enlighet med riktlinjerna, kan användas 

för att anpassa felfrekvensen utan att det totala felet redovisas för lågt. 

85. Kommissionen är medveten om de potentiella riskerna för att de attesterande organens 

utlåtanden om lagligheten och korrektheten kan vara otillförlitliga och anser att de omfattas av 

riktlinjerna. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att noggrant övervaka att de attesterande 

organen följer riktlinjerna och revisionsstandarderna, inbegripet utnyttjande av sin yrkesmässiga 

bedömning, och dra slutsatser om lagligheten och korrektheten med de kvalifikationer som krävs. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Kommissionens gemensamma svar på punkterna 89 och 90:  

Kontrollpyramiden för utgifterna inom den gemensamma jordbrukspolitiken, som redan motsvarar 

det tillvägagångssätt med samordnad granskning som beskrivs av revisionsrätten i punkt 22, har 

från och med budgetåret 2015 kompletterats genom att de attesterande organen integrerats mellan 

skiktet för kommissionen och skiktet för de utbetalande organen, vilket stärker den gemensamma 

jordbrukspolitikens säkerhetsmodell. I enlighet med artikel 6.4 i förordning (EU) nr 908/2014 har 

kommissionen fastställt riktlinjer som ger ytterligare förtydliganden och vägledning för den 

attesteringsgranskning som ska utföras och fastställer en rimlig revisionssäkerhetsnivå som ska 

uppnås vid revisionsarbetet. Kommissionen anser att även om riktlinjerna för budgetåret 2015 kan 

förbättras gör de redan i sin nuvarande form, om de tillämpas korrekt, det möjligt för de attesterande 

organen att avge ett utlåtande om lagligheten och korrektheten i enlighet med tillämpliga regler och 

standarder. 

Med utgångspunkt i erfarenheterna från det första genomförandeåret har kommissionen utarbetat 

nya förbättrade riktlinjer som ska tillämpas från och med budgetåret 2018. 

92. Kommissionen är tillfreds med den gemensamma jordbrukspolitikens säkerhetsmodell som 

håller felfrekvensen under kontroll på relativt låga nivåer. Den totala felfrekvensen för naturresurser 

(där den gemensamma jordbrukspolitiken står för 98 % av utgifterna) som fastställts av 

revisionsrätten för budgetåret 2015 var 2,9 %. För EGFJ, där stöd varje år beviljas till närmare 

8 miljoner mottagare, uppskattar GD Jordbruk och landsbygdsutveckling att felfrekvensen legat 

under väsentlighetströskeln de senaste två åren, medan revisionsrättens mest sannolika felnivå 

(MLE – Most Likely Error) legat stabilt på 2,2 %. För Ejflu har den felnivå som fastställts av 

kommissionen minskat kontinuerligt under de senaste fyra åren.  

Sådana resultat skulle inte kunna uppnås utan den gemensamma jordbrukspolitikens stabila 

förvaltnings- och kontrollsystem, i synnerhet IAKS och kontrollpyramiden, där säkerheten bygger 

på det arbete som utförs av tidigare skikt och där arbetet i de attesterande organen utgår från de 

utbetalande organens kontrollresultat. Attesterande organ ska enligt detta system bekräfta resultaten 

av de kontroller som utförts av utbetalande organ och, om de inte kan bekräftas, fastställa en 

överträdelsefrekvens och avge ett uttalande med reservation. GD Jordbruk och 

landsbygdsutveckling hade dock endast begränsad användning av de attesterande organens 

utlåtanden för 2015 på grund av att det arbete som utförts i många fall ännu inte var tillförlitligt. 

När de attesterande organens arbete inte kan åberopas ger GD Jordbruk och landsbygdsutvecklings 

egna revisioner även fortsättningsvis en oberoende försäkran om utgifternas laglighet och 

korrekthet och har vid behov använts för att göra tillägg till den felfrekvens som rapporterats av de 

utbetalande organen. De justerade felfrekvenserna har förblivit relativt låga (se tabell 1 ovan). 

I de fall kommissionen kan förlita sig på de attesterande organens arbete kan den 

överträdelsefrekvens som fastställts av attesterande organ läggas till den felfrekvens som 

rapporterats av utbetalande organ för att beräkna en tillförlitlig felfrekvens som återspeglar 

säkerhetsnivån för utgifterna inom den gemensamma jordbrukspolitiken avseende laglighet och 

korrekthet.   
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Se kommissionens svar på rekommendation 1. 

Rekommendation 1 – Säkerhet från det attesterande organets arbete avseende laglighet och 

korrekthet 

Kommissionen godtar delvis denna rekommendation enligt följande: 

Kommissionen godtar inte rekommendationen att användandet av utlåtande från attesterande 

organ för säkerhet endast kan vara möjligt när arbetet utförs enligt definitionen i 

rekommendationerna 2–7, och inte när arbetet utförs enligt definitionerna i de riktlinjer som gäller 

från och med budgetåret 2015. Kommissionen anser att även om riktlinjerna för budgetåret 2015 

kan förbättras gör de redan i sin nuvarande form, om de tillämpas korrekt, det möjligt för de 

attesterande organen att avge ett utlåtande om lagligheten och korrektheten i enlighet med 

tillämpliga regler och standarder. 

Kommissionen godtar rekommendationen att där de attesterande organens revisionsarbete utförts 

i enlighet med tillämpliga regler och riktlinjer är deras utlåtande en viktig och värdefull byggsten 

och bör vara avgörande för kommissionens säkerhet. Detta överensstämmer med GD Jordbruk och 

landsbygdsutvecklings revisionsstrategi och den samordnade gransknings-/kontrollpyramiden för 

den gemensamma jordbrukspolitiken nedan:  

Den gemensamma jordbrukspolitikens modell för samordnad granskning 

 

 

93. Ackrediteringskriterierna bör omfatta de utbetalande organens struktur och funktion i dess 

helhet (dvs. kontrollerna på enhetsnivå), bl.a. lämpligheten hos de processer och förfaranden som 

tillämpas. Vid bedömning av förvaltningsförfaranden och förfaranden på plats (godkännande av 

stödansökningar) för en viss population bör de attesterande organens bedömning emellertid grundas 

på grundläggande kontroller och kompletterande kontroller. Nyckelkontrollerna och de 

kompletterande kontrollerna som fastställer kontrollerna för populationen i fråga (eller 

programmet/åtgärden) bör användas utöver de allmänna ackrediteringskriterierna. De attesterande 

organen använder även de grundläggande kontrollerna och de kompletterande kontrollerna när de 

bedömer utgifternas laglighet och korrekthet (som omfattas av deras överensstämmelse- och 

substansgranskning). (Se kommissionens svar på punkt 41–44). 

De attesterande organen måste emellertid bedöma processen för godkännande av stödansökningar 

(inbegripet administrativa kontroller och kontroller på plats) på grundval av de grundläggande 

kontrollerna och de kompletterande kontrollerna, vilket framgår av de nya riktlinjerna för 

budgetåret 2018. 

94. Kommissionen är medveten om att även om ackrediteringskriterierna ger en fast grund för att 

bedöma den övergripande ramen för de utbetalande organens kontroller (vilket i revisionsstandarder 
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kallas kontroller på enhetsnivå), behöver internkontrollsystemets bedömning av laglighet och 

korrekthet respektive årsräkenskaperna
5
 hållas separerade. (Se kommissionens svar på punkt 41–

44). 

Tillvägagångssättet att tydligt särskilja processer och förfaranden som är kopplade till laglighet och 

korrekthet från dem som sammanhänger med årsräkenskaperna har antagits i de nya riktlinjerna för 

budgetåret 2018, som färdigställdes i januari 2017.   

Rekommendation 2 – Riskbedömning inriktad på grundläggande kontroller och 

kompletterande kontroller 

Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den redan har genomförts i de nya 

riktlinjerna för budgetåret 2018. De attesterande organen rekommenderas att använda 

grundläggande kontroller och kompletterande kontroller när de granskar förfarandena för 

godkännande av stödansökningar. 

95. Kommissionen betonar att urval 1 inte endast används för att granska hur internkontrollsystemet 

fungerar och hur tillförlitlig kontrollstatistiken är, utan att det även används för att avgöra 

lagligheten och korrektheten för utgifter på stödmottagarnivå. Likväl krävs enligt de nya riktlinjerna 

för budgetåret 2018 att revisionsmålen separeras, där urvalet för lagligheten och korrektheten ska 

användas för följande ändamål: 

- Dra slutsatser om lagligheten och korrektheten avseende utgifter. 

- Dra slutsatser om de kontrollresultat som rapporteras i förvaltningsförklaringen och 

kontrollstatistiken. 

- För granskning av internkontrollsystemet om granskning med dubbla syften utförs av det 

attesterande organet. 

- För att intyga en felfrekvens för minskning av kontroller på plats enligt artikel 41 i förordning 

(EU) nr 908/2014. 

När det gäller IAKS-utgifter innehåller den tillämpliga lagstiftningen och kommissionens riktlinjer 

för utbetalande organ metoder för att garantera urvalets representativitet med avseende på den totala 

populationen. I det första steget i urvalsarbetet måste de attesterande organen kontrollera att de 

utbetalande organens urval är lagliga och korrekta, dvs. att de har valts ut i enlighet med EU:s regler 

och riktlinjer för utbetalande organ, inklusive representativitet. De attesterande organens urval 

måste i sin tur vara representativa för den population som valts ut av de utbetalande organen. 

96. De frågor som rör val av tidpunkt för kontroller på plats och dubbelkontrollerna för IAKS-

transaktioner är förbundna med den föränderliga verkligheten inom jordbruket.  

Därför är det viktigt att de utbetalande organen utför sina primära kontroller vid rätt tidpunkt, dvs. 

före utbetalningarna, och att de attesterande organen är på plats kort efter de utbetalande organen 

för att kunna kontrollera alla uppgifter om stödberättigande på nytt. Om dubbelkontrollen utförs 

sent är risken stor att inte alla stödberättigande element kommer att verifieras på fältet eller att 

verkligheten ser helt annorlunda ut, så att en dubbelkontroll inte är möjlig att genomföra. 

Rekommendation 3 – Skyddsåtgärder för IAKS-urval baserat på de utbetalande organens 

kontroller på plats  

Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den redan är genomförd i de nya riktlinjerna 

för budgetåret 2018. De nya riktlinjerna har förstärkts med avseende på följande aspekter: 

                                                            
5 Utbetalningar, redovisning, förskott och säkerheter; skuldförvaltning. 
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Första strecksatsen: 

Det attesterande organet bör kontrollera att det utbetalande organets urval gjorts i enlighet med 

relevant lagstiftning samt relevanta regler och riktlinjer inklusive representativitet, och det 

attesterande organet bör därefter kontrollera representativiteten i sitt eget urval.  

 

Andra strecksatsen: 

Tidpunkten för dubbelkontrollerna av IAKS är ytterst viktig: riktlinjerna innehåller en 

rekommenderad tidpunkt för granskningsaktiviteterna. 

Tredje strecksatsen: 

Som ett led i revisionsförfarandena bör attesterande organ kontrollera fullständigheten och 

säkerheten för de kontrollresultat som redovisas i kontrollstatistiken. 

97. Kommissionen instämmer i att det föreligger en obalans mellan de kontroller som utförs av det 

utbetalande organet under ett visst år och de betalningar som görs under budgetåret för icke-IAKS-

populationer. Eftersom de flesta icke-IAKS-åtgärder inte är tidsbegränsade kan de attesterande 

organen emellertid granska ytterligare transaktioner om vissa av de som redan granskats inte 

betalades ut under året. De icke-utbetalda transaktionerna kan ändå användas för att bekräfta eller 

inte bekräfta förvaltningsförklaringen och kontrollresultaten, liksom internkontrollsystemets 

ändamålsenlighet. 

Rekommendation 4 – Icke-IAKS-urval baserade på utbetalningar 

Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den redan är genomförd i de nya riktlinjerna 

för budgetåret 2018. Vid tidsmässiga begränsningar, t.ex. för åtgärder som innebär många 

utbetalningar nära slutet av året, rekommenderas det attesterande organen att använda uppskattade 

utbetalningar.  

98. Kommissionen anser att upprepning av administrativa kontroller är lämpliga revisionsbevis 

inom den gemensamma jordbrukspolitiken, särskilt med hänsyn till IAKS bidrag när det gäller att 

förebygga och minska felnivån. Detta inbegriper utredning av det utbetalande organets personal vad 

gäller de kontroller som utförts, kontroller av stödansökningarna och styrkande handlingar, samt 

kontroller av register och LPIS för IAKS-program. För icke-IAKS-utgifter omfattar administrativa 

kontroller och dubbelkontroller av dem som utförs av attesterande organ även besök på plats 

(inspektioner) för att till exempel kontrollera förekomsten av fysiska tillgångar som uppförts eller 

förvärvats genom investeringsprojekt. 

Kommissionen anser också att upprepning av de utbetalande organens kontroller i allmänhet är 

tillräckligt för att attesterande organ ska kunna bedöma utgifternas laglighet och korrekthet. Att 

kontrollera betalningar på plats som inte kontrollerats på plats av utbetalande organ leder i 

allmänhet inte till några ytterligare värdefulla bevis och genererar icke-jämförbara resultat i 

förhållande till de utbetalande organens kontroller.  

99. Riktlinjerna bör ses som det minimum som behövs för att uppfylla kommissionens krav och ska 

inte hindra de attesterande organen från att göra mer om det är lämpligt. 

Kommissionen anser att dubbelkontroller, inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitikens 

utgifter och dess förvaltnings- och kontrollsystem, är det mest effektiva sättet att förstärka 

säkerheten och skapa en rimlig säkerhet för revisionsuttalandet.  

Såsom förklaras i kommissionens svar på punkterna 60–70 rekommenderas de attesterande organen 

i kommissionens riktlinjer att göra samma kontroller (kontroller på plats och administrativa 

kontroller eller endast administrativa kontroller) som de utbetalande organen så att jämförbara 

resultat erhålls. Riktlinjerna begränsar heller inte de attesterande organen från att upprepa sina 
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kontroller, men de upprepade kontrollerna bör ske i kombination med andra metoder, så att 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis samlas in. Eftersom de attesterande organen upprepar 

även de administrativa kontrollerna är inspektioner av handlingar och register samt utredningar 

också vanliga metoder som används av dem. 

I de nya riktlinjerna för budgetåret 2018 rekommenderar kommissionen de attesterande organen att 

göra två särskilda urval för de separata revisionsmålen (revision av räkenskaperna och revision av 

laglighet och korrekthet). Kommissionen har redan identifierat och anammat ett synsätt som 

möjliggör en effektiv och ändamålsenlig revision, som inbegriper granskning med dubbla syften 

mellan revisionsmål och mellan substans- och överensstämmelsegranskning6, osv. 

Revisionstekniken är inte begränsad till upprepning utan till omfattningen av de utbetalande 

organens kontroller. Om ett utbetalande organ enbart skulle kontrollera en transaktion administrativt 

skulle det attesterande organet göra detsamma – på nytt granska de administrativa kontrollerna 

genom dubbelkontroller, inspektioner, utredningar, analyser etc. 

Med hänsyn till behovet av att ge vägledning till attesterande organ om hur rätt balans mellan 

kostnader och nytta kan hittas uppmanas attesterande organ i kommissionens riktlinjer för 

budgetåret 2018 att göra statistiskt representativa urval för dubbelkontrollerna på plats för IAKS. 

För icke-IAKS-utgifter krävs minst 30 dubbelkontroller på plats. Resultaten av den upprepade 

kontrollen ska extrapoleras till hela populationen. 

Rekommendation 5 – Substansgranskning som utförs på plats  

Kommissionen godtar delvis denna rekommendation enligt följande: 

1) Kommissionen godtar inte rekommendationen om det skulle innebära att de attesterande 

organen på plats kontrollerar transaktioner som inte har kontrollerats på plats av det utbetalande 

organet. Detta skulle inte ligga i linje med kommissionens säkerhetsmodell för den gemensamma 

jordbrukspolitiken och skulle inte ge jämförbara resultat i förhållande till de utbetalande organens 

kontroller. Dessutom skulle kontroller på plats av transaktioner som inte tidigare kontrollerats på 

plats av utbetalande organ i allmänhet inte leda till några ytterligare värdefulla bevis, i synnerhet när 

det gäller icke-IAKS-transaktioner. 

Med hänsyn till behovet av att ge vägledning till attesterande organ om hur rätt balans mellan 

kostnader och nytta kan hittas uppmanas attesterande organ i kommissionens riktlinjer för 

budgetåret 2018 att göra statistiskt representativa urval för dubbelkontrollerna på plats för IAKS.  

För icke-IAKS-utgifter krävs minst 30 dubbelkontroller på plats. Resultaten av den upprepade 

kontrollen ska extrapoleras till hela populationen. Kommissionen anser att inom ramen för den 

gemensamma jordbrukspolitiken skulle denna balanserade strategi vara tillräcklig för att ge de 

attesterande organen möjlighet att tillhandahålla ett tillförlitligt utlåtande om lagligheten och 

korrektheten i fråga om utgifter. 

2) Kommissionen godtar rekommendationen i fråga om att tillåta att de attesterande organen att 

utföra alla de steg och förfaranden i granskningen som de själva finner lämpliga och anser att detta 

redan har genomförts. 

100. På grund av det integrerade tillvägagångssätt som används i de nuvarande riktlinjerna 

uppmanades attesterande organ att beräkna två felfrekvenser som omfattar laglighet och korrekthet. 

Detta tillvägagångssätt har dock reviderats i riktlinjerna för budgetåret 2018 (se kommissionens 

svar på rekommendation 6 nedan). 

101. För att säkerställa kontinuitet utarbetades riktlinjerna för 2015 – första året för de attesterande 

organens utökade arbete – på grundval av riktlinjer som använts för avslutande av tidigare års 

                                                            
6 Möjligheten att använda en enda transaktion för olika revisionsgranskningar. 
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räkenskaper. Riktlinjerna för 2015 fastställdes dessutom på grundval av ett integrerat 

tillvägagångssätt och stickprov i enlighet med artikel 9.2 b i förordning (EU) nr 1306/2013, enligt 

vilken granskning, felbedömning och rapporteringen av fel som gäller lagligheten och korrektheten 

görs i kombination med dem som gäller årsräkenskaperna. Därav följer att felfrekvensen enligt det 

integrerade tillvägagångssättet används för att bedöma både utgifternas laglighet och korrekthet och 

årsräkenskaperna.  

Rekommendation 6 – En enda felfrekvens för lagligheten och korrektheten  

Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den redan är genomförd.  

I de nya riktlinjerna för budgetåret 2018 är förfarandena för avslutande av räkenskaperna och 

förfarandena för kontroll av överensstämmelse tydligt åtskilda. För detta ändamål ska attesterande 

organ beräkna två olika felfrekvenser: en felfrekvens (ERR) som inbegriper endast felaktigheter 

från granskningen av årsräkenskaperna, och en överträdelsefrekvens (IRR) som inbegriper alla fel 

som avser laglighet och korrekthet som inte upptäckts av det utbetalande organet. 

Överträdelsefrekvensen ska användas både för revisionsuttalandet om laglighet och korrekthet och 

för att bekräfta (eller ej) påståendena i förvaltningsförklaringen. Överträdelsefrekvens används för 

att komplettera det kontrollresultat som rapporterats av de utbetalande organen. 

102. Överträdelsefrekvensen har utformats för att göra en uppskattning av hur mycket de 

utbetalande organens kontroller skiljer sig från det attesterande organets upprepade kontroll eller, 

med andra ord, hur mycket det utbetalande organet inte har upptäckt. Det är rimligt att anta att om 

det utbetalande organet hittar fel kommer detta fel korrigeras före utbetalning. Det attesterande 

organets fel bör endast återspegla hur mycket som inte upptäckts och som av denna anledning inte 

korrigerats före utbetalning. För att undvika dubbelräkning av fel bör det attesterande organet därför 

inte inkludera stödmottagarens stödansökan, eftersom skillnaden kommer att innehålla en del som 

redan har korrigerats av det utbetalande organet och rapporterats i kontrollstatistiken. 

103. Det utbetalande organets arbete är baserat på urval i enlighet med internationellt vedertagna 

revisionsstandarder. Under alla omständigheter bör alla brister som konstaterades vid 

dubbelkontrollen på plats extrapoleras till resten av populationen för beräkning av 

överträdelsefrekvensen (oavsett om de hade åtgärdats före betalning). 

Ett liknande tillvägagångssätt används av GD Jordbruk och landsbygdsutveckling vid beräkningen 

av den kvarstående felfrekvensen i den årliga verksamhetsrapporten. 

Rekommendation 7 – En felfrekvens som är representativ för den population som 

revisionsuttalandet täcker  

Kommissionen godtar rekommendationen och anser att den redan är genomförd.  

De nya riktlinjerna för budgetåret 2018 föreskriver att överträdelsefrekvensen för IAKS-

populationer ska grundas på de utbetalande organens slumpmässiga kontroller på plats. Det 

extrapolerade resultatet för delen av populationen extrapoleras dock sedan till hela populationen för 

att avgöra lagligheten och korrektheten för alla IAKS-utgifter.  

För icke-IAKS-populationer föreskrivs ett något annorlunda tillvägagångssätt där hänsyn tas till att 

åtgärderna är utformade på annat sätt och att de utbetalande organens slumpmässiga urval kanske 

inte är representativa i samtliga fall. Således bör den överträdelsefrekvens som beräknas av de 

attesterande organen baseras på ett urval taget från samtliga utgifter som sedan extrapoleras. 

104. Kommissionen anser att i och med de nya riktlinjerna för budgetåret 2018 har 

rekommendationerna 2, 3, 4, 6 och 7 redan genomförts och att den del av rekommendation 5 som 

godtagits också redan har genomförts. Eftersom IAKS-relaterade betalningar under budgetåret 2018 

motsvarar ansökningar från stödmottagare gjorda under våren 2017 och som ska kontrolleras under 

samma växtperiod (grödans livscykel från sådd till skörd) bör genomförandet vara realistiskt: 
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genomförande av de nya riktlinjerna kommer att kräva förberedelsearbete av medlemsstaterna, 

inbegripet förfaranden för offentlig upphandling för de attesterande organ som inte är offentliga 

organ. Flertalet medlemsstater har redan meddelat kommissionen att de kan tillämpa de nya 

riktlinjerna först från och med budgetår 2019. 



 
Händelse Datum 

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds  13.1.2016 

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett 
annat revisionsobjekt)  
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Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet  22.3.2017 

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt) 
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Revisionsrätten granskade de attesterande organen och 
deras roll att avge utlåtanden om lagligheten och 
korrektheten i utgifter inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken i medlemsstaterna. Den gemensamma 
jordbrukspolitiken står för nästan 40 % av EU:s budget. Vi 
bedömde huruvida den nya ram som Europeiska 
kommissionen införde 2015 gör det möjligt för de 
attesterande organen att uttala sig i enlighet med EU:s 
förordningar och internationella revisionsstandarder. Trots 
att ramen är ett positivt steg mot en modell för 
samordnad granskning, konstaterade vi att den innehöll 
betydande brister. Vi lämnar en rad rekommendationer till 
förbättringar som bör införlivas i kommissionens nya 
riktlinjer som enligt planerna ska träda i kraft 2018.
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