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INLEDNING 

1. Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt uttalat sig om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna 

för det budgetår som slutade den 31 december 2014 för vart och ett av de 32 

tillsynsorganen och de sex genomförandeorganen samt för Euratoms försörjningsbyrå 

(Euratom), Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och Europols pensionsfond 

(se tabell 1

2. I likhet med tidigare år har revisionsrätten granskat transaktionernas laglighet och 

korrekthet. 2014 är emellertid det första året som de årliga räkenskaperna för de 30 

tillsynsorgan som unionen subventionerar och för Europeiska institutet för innovation och 

teknik har granskats av en oberoende extern revisor (revisionsbyrå) i enlighet med 

artikel 208.4

). 

1 i EU:s nya budgetförordning och artikel 107.12

3. Revisionsrätten granskade själv de årliga räkenskaperna för Euratoms försörjningsbyrå, 

de två helt självfinansierade byråerna (Kontoret för harmonisering i den inre marknaden 

(varumärken och mönster) (KHIM) och Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO)), de sex 

genomförandeorganen och Europols pensionsfond.  

 i den nya 

rambudgetförordningen för organ. I sitt uttalande om räkenskaperna beaktade 

revisionsrätten det revisionsarbete som utförts av den oberoende externa revisorn och de 

åtgärder som vidtagits som svar på revisorns slutsatser. 

                                                      

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 

2 Artikel 107 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 7.12.2013, 
s. 42). 
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Tabell 1 – Revisionsarrangemang per typ av organ 

 Organ som granskades av 
revisionsrätten 

Granskade 
enbart av 

revisionsrätten 

Granskade av 
revisionsrätten + 

extern revisor 

Totalt 

Tillsynsorgan 

Organ som unionen 
subventionerar 

- 30 

32 
Självfinansierande byråer – 
KHIM och CPVO 

2 - 

Genomförandeorgan 
Eacea, REA, Ercea, Easme, 
Inea och Chafea 

6 - 6 

Övriga organ 
Euratom och EPF 2 - 

3 
EIT - 1 

Totalt  10 31 41 

4. Närmare uppgifter om de granskade organen, deras budgetar och personal finns 

i bilaga I

5. Sammanfattningen ger en översikt över resultaten av revisionsrättens årliga granskningar 

av organen när det gäller budgetåret 2014. Syftet är att underlätta analysen och jämförelsen 

av revisionsrättens särskilda årsrapporter. Revisionsrättens uttalanden och kommentarer 

och organens svar finns i de särskilda årsrapporterna. Sammanfattningen är inte en 

granskningsrapport eller ett uttalande. 

. 

6. Decentraliserade byråer spelar en viktig roll i genomförandet av EU:s politik, i synnerhet 

när det gäller tekniska, vetenskapliga och operativa uppgifter och/eller tillsynsuppgifter. 

Syftet med dem är att kommissionen ska kunna koncentrera sig på att fatta politiska beslut 

och att stärka samarbetet mellan EU och nationella regeringar genom att samla teknisk och 

specialiserad sakkunskap från båda sidor. Organen finns i hela EU. 

7. De sex genomförandeorganen har anförtrotts uppgifter inom förvaltningen av ett eller 

fler unionsprogram och inrättas för fastställda tidsperioder. De finns i Bryssel (fem) eller 

Luxemburg (ett). 
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8. Europeiska institutet för innovation och teknik i Budapest är ett oberoende, 

decentraliserat EU-organ som samlar resurser från vetenskaps- och utbildningsvärlden och 

näringslivet för att höja unionens innovationsförmåga. 

9. Euratom i Luxemburg inrättades för att främja målen i fördraget om upprättandet av 

Europeiska atomenergigemenskapen.  

10. Europols pensionsfond, som ligger i Haag, inrättades för att finansiera och betala pension 

till personal som arbetade vid Europol innan den blev ett EU-organ den 1 januari 2010. 

11. Organens totala budget för 2014 uppgick till omkring 1,9 miljarder euro (2013: 

2 miljarder euro), eller omkring 1,4 % av EU:s allmänna budget (2013: 1,4 %). Cirka 

1,2 miljarder euro är bidrag från kommissionen och resten är inkomster från avgifter och 

andra källor. Organen har 6 578 (2013: 6 536) fast och tillfälligt anställda, eller 14 % (2013: 

14 %) av det totala antal EU-tjänstemän som beviljas i EU:s allmänna budget 

(tjänsteförteckningen). Därutöver arbetar omkring 3 200 (2013: 2 900) övriga anställda för 

organen (kontraktsanställda eller utstationerad personal). Ökningen av antalet anställda är i 

första hand koncentrerad till de organ som har fått ytterligare uppgifter, de som ansvarar för 

tillsynen över finanssektorn och de genomförandeorgan som har fått ytterligare ansvar inom 

Horisont 2020 och andra program.  

12. Den finansiella risken avseende organen är visserligen relativt låg i förhållande till den 

totala EU-budgeten, men anseenderisken för EU är hög. Organen är dock mycket synliga i 

medlemsstaterna och de har stort inflytande på politik, beslutsfattande och 

programgenomförande på områden som är av grundläggande betydelse för Europas 

medborgare, det vill säga hälsa, säkerhet, trygghet, frihet och rättvisa. 

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSRÄTTENS UTTALANDEN 

13. När det gäller de 31 organ som har granskats av en oberoende extern revisor har 

revisionsrätten gjort en genomgång av revisionsbyråernas arbete i enlighet med 

internationella revisionsstandarder. När vi formulerade vårt uttalande om räkenskapernas 

tillförlitlighet i de särskilda årsrapporterna beaktade vi revisionsbyråernas arbete.  
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14. Revisionsrätten har tillräcklig säkerhet för att basera sina egna revisionsuttalanden om 

räkenskapernas tillförlitlighet på det arbete som utförts av de privata revisionsbyråerna.  

15. När det gäller transaktionernas laglighet och korrekthet, för vilka revisionsrätten har hela 

ansvaret, inbegriper revisionsmetoden analytiska granskningsåtgärder, direkt granskning av 

transaktioner och en bedömning av byråns internkontroll. 

16. För de återstående tio organen fortsatte revisionsrätten att granska både lagligheten och 

korrektheten i de underliggande transaktionerna och räkenskapernas tillförlitlighet. 

GRANSKNINGSRESULTAT 

Uttalanden om räkenskapernas tillförlitlighet 

17. Årsredovisningarna för de 41 organen ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild 

av deras finansiella ställning per den 31 december 2014 och av deras finansiella resultat och 

kassaflöden för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i de 

tillämpliga budgetförordningarna och de redovisningsregler som antagits av kommissionens 

räkenskapsförare. 

18. Revisionsrätten lämnade upplysningar av särskild betydelse3

                                                      

3 En upplysning av särskild betydelse används för att rikta läsarnas uppmärksamhet mot ett 
förhållande som inte redovisas väsentligt felaktigt i räkenskaperna men som är så viktigt att det 
är grundläggande för användarnas förståelse av räkenskaperna. 

 avseende räkenskapernas 

tillförlitlighet om årsredovisningarna för Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av  

stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) och för Europols 

pensionsfond för budgetåret 2014. När det gäller eu-LISA gäller fortfarande den situation 

som revisionsrätten lyfte fram i sin särskilda årsrapport för 2013, nämligen att det behövs 

tillförlitliga och fullständiga uppgifter för värderingen av byråns centrala informationssystem, 

däribland kostnaderna för datorutrustning, standardprogramvarukomponenter och 

programvaruutveckling. Dessa tillgångar håller på att skrivas av, och även om beloppet 

fortfarande var väsentligt för 2014 minskar det varje år. När det gäller Europols 

pensionsfond pekade revisionsrätten på det faktum att fondens räkenskaper hade 
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upprättats enligt fortlevnadsprincipen trots att man förväntar sig att det i slutet av 2015 inte 

kommer att finnas några aktiva deltagare och nu utvärderar en avveckling av fonden.  

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

räkenskaperna 

19. För de 41 organen konstaterade revisionsrätten att de transaktioner som ligger till grund 

för årsredovisningarna för det budgetår som slutade den 31 december 2014 i alla väsentliga 

avseenden var lagliga och korrekta. 

20. Revisionsrätten lämnade en upplysning av särskild betydelse om lagligheten och 

korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för EIT:s årsredovisning. I de 

bidragsöverenskommelser som ingåtts inom ramöverenskommelserna med de tre första 

kunskaps- och innovationsgrupperna anges att institutets finansiella bidrag inte får överstiga 

25 % av deras totala utgifter under de första fem åren, från den 1 januari 2010 till och med 

den 31 december 2014.  

Kommentarer som inte påverkar revisionsrättens uttalanden 

21. Utan att uttalandena påverkades lämnade vi totalt 79 (2013: 97) kommentarer om 35 

(2013: 35) organ där vi lyfte fram viktiga frågor och pekade på sådant som kan förbättras. 

Kommentarer lämnades om räkenskapernas tillförlitlighet, transaktionernas laglighet och 

korrekthet, internkontroller, budgetgenomförandet och andra frågor, som sund ekonomisk 

förvaltning.  
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Diagram 1 – Antal kommentarer per rubrik 

 

Källa: Särskilda årsrapporter om organens årsredovisningar för 2014. 

22. En översikt över de kommentarer som lämnats om varje organ finns i bilaga II

Kommentar om räkenskapernas tillförlitlighet 

. En 

sammanfattning av de vanligaste och/eller särskilt relevanta kommentarerna finns nedan. 

23. Utöver de två upplysningar av särskild betydelse som diskuterats ovan gjordes en 

kommentar om räkenskapernas tillförlitlighet som gällde Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma). Den handlade om att redovisningen av inkomster grundades 

på beräknade och inte på faktiska belopp.  

Kommentarer om transaktionernas laglighet och korrekthet 

24. De fem kommentarerna (2013: sju) i denna kategori gäller fem organ (2013: sju) och 

handlar om brister i upphandlingsförfaranden med otydliga tekniska anbudsspecifikationer 

och anbudsinfordringar som inte gjorts i rätt tid, brister i bidragskontroller och efterlevnad 

av fastställda tidpunkter för uppbörd av avgifter.  

Räkenskapernas 
tillförlitlighet: 1 Laglighet och 

korrekthet : 5

Internkontroller: 7

Budgetgenomförande: 
44

Övriga 
kommentarer:  22

Revisionsrättens kommentarer om 2014
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Kommentarer om internkontroller 

25. De sju kommentarerna (2013: 17) berör sju organ (2013: tio). I två fall gäller de brister i 

bidragskontroller (2013: två) och i ett annat fall brister i kontrollen över tillgångar (2013: 

två). De övriga kommentarerna gäller olika brister i internkontroller. Generellt sett har 

internkontrollerna förbättrats väsentligt. Kommentarerna minskade med över 50 % och det 

finns inga kommentarer om att normerna för internkontroll inte tillämpas.  

Kommentarer om budgetgenomförandet 

26. Den vanligaste kommentaren på detta område gäller en stor andel överföringar av 

gjorda åtaganden och lämnades om 28 (2013: 24) organ. Även om den vanligen anses strida 

mot principen om budgetens ettårighet och kan tyda på brister i planeringen och 

genomförandet av budgeten var den ofta ett resultat av händelser som (delvis) låg utanför 

organens kontroll (till exempel att fakturor eller kostnadsredovisningar inte hade mottagits 

före årets slut) eller motiverades av att insatserna, upphandlingsförfarandena eller projekten 

var fleråriga till sin karaktär.  

27. I åtta fall (2013: sju) noterades att många överföringar från tidigare år hade förfallit. Det 

tyder på att anslagen hade förts över baserat på överskattade behov eller på annat sätt inte 

var motiverade.  

28. Tre kommentarer gäller otillräckliga åtaganden (2013: sex) och en kommentar den stora 

andelen budgetöverföringar (2013: tre). 

Övriga kommentarer 

29. Totalt lämnades 22 övriga kommentarer (2013: 22) om 17 organ (2013: 15), varav sju 

handlar om frågor som gäller sund ekonomisk förvaltning. Fyra av de sju iakttagelserna 

gällde brister i upphandlingsförfaranden och förvaltningen av kontrakt: ackumulerade stora 

omkostnader och vinster, bristande priskonkurrens på grund av alltför stark betoning av 

kvalitet, planerat mål och planerade åtgärder inte tillräckligt specifika för att motivera 

upphandlingsbeslutet och dålig planering vid ersättandet av ett befintligt kontrakt vilket 

påverkade den rättvisa konkurrensen.  
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30. Under granskningen av ett organ upptäckte revisionsrätten att löner beräknats felaktigt 

vilket lett till att några EU-tjänstemän som anställts innan tjänsteföreskrifterna 2004 började 

gälla hade fått för lite betalt. Efter att revisionsrätten begärt ytterligare kontroller 

upptäcktes att samma problem fanns vid 18 andra organ (totalt hade 378 670 euro för lite 

betalats). De aktuella beloppen var dock endast väsentliga för sex organ och nämndes därför 

särskilt i de aktuella särskilda årsrapporterna. Organen och byrån för löneadministration och 

individuella ersättningar har olika uppfattning om var ansvaret för felet ligger. 

31. Europeiska miljöbyrån anlitade en molnleverantör för säkerhetskopieringstjänster 

genom ett interinstitutionellt kontrakt som GD Informationsteknik har upphandlat. 

Kontraktvillkoren säkerställde inte att Europeiska gemenskapernas immunitet och 

privilegier, som ska tillämpas för byrån, var garanterade och inte heller att rätten till skydd 

för privatlivet enligt artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna respekterades. Det är sannolikt att andra byråer kommer att använda sådana 

tjänster i framtiden. Det är viktigt att de ser till att sådana tjänster fullt ut skyddar de 

privilegier och den immunitet som behövs för byråns verksamhet och EU-medborgarnas 

skydd av privatlivet. 

Uppföljning av tidigare års kommentarer 

32. De särskilda årsrapporterna om 2014 innehåller en översikt över de uppföljande åtgärder 

som organen vidtagit som svar på utestående kommentarer från tidigare år. Av bilaga III 

framgår att när det gäller de 153 kommentarer som var utestående vid utgången av 2013 

hade korrigerande åtgärder avslutats under 2014 i 51 fall, pågick de i 41 fall och hade sex 

kommentarer ännu inte åtgärdats. Det krävdes inga korrigerande åtgärder för 55 

kommentarer som främst gällde berättigade budgetöverföringar. 

SLUTSATSER 

33. Samtliga organ har upprättat tillförlitliga räkenskaper. Vi lämnade två upplysningar av 

särskild betydelse, dels om Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-

system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), dels om Europols pensionsfond. 



 11 

 
ADB065126SV02-15PP-CH301-15FIN-Synthesis_report_2014-TR.docx 15.9.2015 

34. Vår slutsats var att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna var lagliga 

och korrekta för alla organ, och vi lämnade en upplysning av särskild betydelse om 

Europeiska institutet för innovation och teknik. 

35. Vi lämnade en kommentar om Europeiska miljöbyråns användning av molntjänster. 

36. Vi lämnade sex kommentarer om att EU-personal som anställts innan 2004 års 

tjänsteföreskrifter började gälla hade fått för lite betalt. 

37. Organen förbättrade ytterligare sina förfaranden genom att vidta korrigerande åtgärder 

som svar på revisionsrättens kommentarer från tidigare år. Trots detta finns det fortfarande 

behov av förbättringar, vilket framgår av det antal kommentarer som gjordes om 2014. 
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Organens inkomster (budgetprognoser, fastställda rättigheter och mottagna belopp) och tjänsteförteckningar Bilaga I

Organ Ansvarigt generaldirektorat Politikområde
Prognos 

inkomstbudget 2
Fastställda 
fordringar 2

Mottagna belopp 
2 Tjänsteförteckning3 Prognos 

inkomstbudget 2
Fastställda 
fordringar 2

Mottagna belopp 
2 Tjänsteförteckning3

(miljoner euro) (miljoner euro) (miljoner euro) (miljoner euro) (miljoner euro) (miljoner euro)

Tillsynsorgan

Europeiska läkemedelsmyndigheten –  EMA SANCO Hälso- och konsumentfrågor 282 311 272 599 252 269 240 611

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden 
(varumärken och mönster) – KHIM

MARKT Inre marknaden 194 196 196 844 418 189 189 861

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Easa MOVE Transport och rörlighet 162 145 137 685 151 125 125 692
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa 
samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters 
yttre gränser – Frontex

HOME Inrikes frågor 98 87 87 152 94 92 92 153

Europeiska polisbyrån – Europol HOME Inrikes frågor 84 85 85 450 83 83 83 457

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Efsa SANCO Hälso- och konsumentfrågor 80 80 80 344 76 76 76 351

Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Emsa MOVE Transport och rörlighet 58 58 58 210 57 58 56 213
Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av 
sjukdomar – ECDC

SANCO Hälso- och konsumentfrågor 60 59 59 194 58 59 59 198

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – 
CdT

DGT Översättning 56 48 47 203 52 54 50 206

Europeiska miljöbyrån – EEA ENV-CLIM Miljö 43 53 52 135 49 63 63 138

Europeiska enheten för rättsligt samarbete – Eurojust JUST Rättsliga frågor 34 34 34 209 32 32 32 213

Europeiska kemikaliemyndigheten – Echa ENTR Näringsliv 33 37 37 495 99 98 98 503

Europeiska järnvägsbyrån – ERA MOVE Transport och rörlighet 26 26 26 140 26 26 26 143
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – 
FRA

JUST Rättsliga frågor 21 21 21 75 22 22 22 78

Europeiska bankmyndigheten – EBA ENTR Näringsliv 34 34 34 111 26 26 26 93

Europeiska institutet för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor – Eurofound

EMPL
Sysselsättning, socialpolitik 

och inkludering
21 21 21 99 21 21 21 101

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – ETF EAC Utbildning och kultur 20 21 21 94 20 22 22 96
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – 
Esma

MARKT Inre marknaden 33 32 32 133 28 30 30 121

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning – 
Cedefop

EAC Utbildning och kultur 18 17 17 98 19 18 18 100

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten 
– Eiopa

MARKT Inre marknaden 22 22 22 87 19 18 18 80

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 
narkotikamissbruk – ECNN

HOME Inrikes frågor 15 16 16 82 16 16 16 84

Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha EMPL
Sysselsättning, socialpolitik 

och inkludering
15 15 15 43 15 16 16 44

Gemenskapens växtsortsmyndighet – CPVO AGRI
Jordbruk och 

landsbygdsutveckling
15 13 13 47 14 13 13 48

Europeiska byrån för GNSS – GSA ENTR Näringsliv 25 358 358 96 14 54 54 77

Europeiska fiskerikontrollbyrån – EFCA MARE Havsfrågor och fiske 9 9 9 53 9 9 9 54

Europeiska jämställdhetsinstitutet JUST Rättsliga frågor 7 7 7 29 7 8 8 30

Europeiska polisakademin – Cepol HOME Migration och inrikes frågor 9 9 9 27 8 9 9 28

2014 2013
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Europeiska unionens byrå för nät- och 
informationssäkerhet – Enisa

CNECT
Kommunikationsnät, 

innehåll och teknik
10 10 10 48 10 10 9 47

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter – 
Acer

ENER Energi 11 11 11 54 12 12 12 49

Europeiska stödkontoret för asylfrågor – Easo HOME Inrikes frågor 16 13 13 51 11 10 10 45
Organet för europeiska regleringsmyndigheter för 
elektronisk kommunikation – Berec

CNECT
Kommunikationsnät, 

innehåll och teknik
4 4 4 16 4 4 4 16

Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora 
it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa – eu-
LISA

HOME Inrikes frågor 65 57 57 120 34 19 19 120

Genomförandeorgan
Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella 
medier och kultur – Eacea

EAC Utbildning och kultur 47 47 47 108 51 52 52 105

Genomförandeorganet för forskning – REA RTD Forskning och innovation 52 52 52 145 47 47 47 140

Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – 
Ercea

RTD Forskning och innovation 36 36 36 100 40 40 40 100

Genomförandeorganet för små och medelstora företag – 
Easme (tidigare Eaci)

ENER
Energi, entreprenörskap och 

innovation
24 25 25 77 16 16 16 37

Genomförandeorganet för innovation och nätverk – INEA 
(tidigare TEN-T EA)

MOVE Transport och rörlighet 13 14 14 49 10 10 10 33

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- 
och livsmedelsfrågor – Chafea (tidigare EAHC)

SANCO Konsumentskydd 7 7 7 12 7 7 7 12

Övriga organ

Europeiska institutet för innovation och teknik – EIT EAC Innovation och teknik 175 167 167 39 99 97 97 34

Euratoms försörjningsbyrå 1 – Euratom ENER och RTD
Energi, entreprenörskap och 

innovation
0,1 0,1 0,1 25 0,1 0,1 0,1 25

Europols pensionsfond – EPF HOME
Administrativa utgifter för 

Europol
e.t. e.t. e.t. e.t. e.t. e.t. e.t. e.t.

Totalt 1 934 2 257 2 208 6 578 2 026 1 830 1 794 6 536

2014 2013
60,5% 51,9%

1,4% 1,4%

14,1% 14,0%

3 Endast fast och tillfälligt anställda EU-tjänstemän (AD och AST/SC) i enlighet med tjänsteförteckningen.  

2 Enligt EU:s konsoliderade årsredovisning för 2014/2013.  

1 Euratoms försörjningsbyrå ingår inte i EU:s konsoliderade årsredovisning.

Kommissionens bidrag är en del av organens inkomster:
Organens budgeterade inkomstbudget jämfört med EU:s allmänna budget:

Organens anställda enligt tjänsteförteckningarna jämfört med totalt antal anställda enligt EU:s allmänna budget:
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Revisionsrättens kommentarer 2014 som inte påverkar uttalandet Bilaga II

Brister i 
upphandlings-

förfaranden

Dålig kontroll av 
bidrag

Överföringar 
utan rättsligt 

åtagande

Sent uppburna 
avgifter 

Dålig kontroll av 
anläggnings-
tillgångar/ 
inventering

Dålig kontroll 
av bidrag

Övrigt
Hög andel 

överföringar

Hög andel 
budget-

överföringar

Stor del av 
över-

föringarna 
från 2013 har 

förfallit

Otillräckliga 
åtaganden

Övrigt
Sund 

ekonomisk 
förvaltning

Felräkning 
av 

anställdas 
löner

Hög personal-
omsättning

Övrigt

1 Acer – Ljubljana 3 X X X
2 Berec – Riga 3 X X X
3 CdT – Luxemburg 1 X
4 Cedefop – Thessaloniki 0

5 Cepol – Budapest 2 X X
6 Chafea – Luxemburg 1 X
7 CPVO – Angers 2 X X
8 Eacea – Bryssel 1 X
9 Easa – Köln 2 X X

10 Easme – Bryssel 3 X X X
11 Easo – Valletta 7 X X X X X X X
12 EBA – London 1 X
13 ECDC – Stockholm 1 X
14 Echa – Helsingfors 2 X X
15 EEA – Köpenhamn 3 X X X
16 Efca – Vigo 0

17 Efsa – Parma 1 X
18 Eige – Vilnius 1 X
19 Eiopa – Frankfurt 1 X
20 EIT – Budapest 4 X X X X
21 EMA – London 4 X X X X
22 ECNN – Lissabon 1 X
23 Emsa – Lissabon 0

24 Enisa – Heraklion 1 X
25 EPF – Haag 0

26 ERA – Valenciennes 2 X X
27 Ercea – Bryssel 1 X
28 Esma – Paris 4 X X X X
29 ETF – Turin 3 X X X
30 EU-LISA – Tallinn 2 X X
31 EU-Osha – Bilbao 2 X X
32 Euratom – Luxemburg 0

33 Eurofound – Dublin 2 X X
34 Eurojust – Haag 2 X X
35 Europol – Haag 2 X X
36 FRA – Wien 2 X X
37 Frontex – Warsawa 4 X X XX
38 GSA – Prag 3 X XX
39 Inea – Bryssel 1 X
40 KHIM – Alicante 4 X X X X
41 REA – Bryssel 0

1 2 1 1 1 2 2 3 28 1 8 3 4 7 6 2 7

1

1% 6% 9% 56% 28%

Control check 79

Delsumma:
79

Totalt: 7 44 22

Totalt antal 
kommentarer

Internkontroller Budgetgenomförande Övriga kommentarerTransaktionernas laglighet och korrekthet

Räken-
skapernas 

tillförlitlighet

5
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Bilaga III

Totalt
Har 

genomförts
Pågår 

Har inte 
genomförts

e.t.

Tillsynsorgan
1 Europeiska läkemedelsmyndigheten – EMA 1 1

2 Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) – KHIM 4 1 1 1 1

3 Europeiska byrån för luftfartssäkerhet – Easa 3 2 1

4
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens 
medlemsstaters yttre gränser – Frontex

11 3 4 4

5 Europeiska polisbyrån – Europol 3 2 1
6 Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Efsa 3 2 1
7 Europeiska sjösäkerhetsbyrån – Emsa 3 1 2

8 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar – ECDC 6 1 1 4

9 Översättningscentrum för Europeiska unionens organ – CdT 5 3 1 1

10 Europeiska miljöbyrån – EEA 2 2

11 Europeiska enheten för rättsligt samarbete – Eurojust 3 1 1 1

12 Europeiska kemikaliemyndigheten – Echa 2 2
13 Europeiska järnvägsbyrån – ERA 6 2 4

14 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter – FRA 2 2

15 Europeiska bankmyndigheten – EBA 3 1 2

16 Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor – Eurofound 5 2 1 2

17 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – ETF 1 1

18 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten – Esma 10 4 5 1

19 Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning – Cedefop 0

20 Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten – Eiopa 4 2 2

Uppföljning av utestående kommentarer från 2012 och 2013 som inte påverkar revisionsrättens uttalanden
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21 Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk – ECNN 4 3 1

22 Europeiska arbetsmiljöbyrån – EU-Osha 2 2

23 Gemenskapens växtsortsmyndighet – CPVO 3 2 1
24 Europeiska byrån för GNSS – GSA 2 2
25 Europeiska fiskerikontrollbyrån – EFCA 2 2
26 Europeiska jämställdhetsinstitutet 3 2 1
27 Europeiska polisakademin – Cepol 8 4 3 1

28 Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet – Enisa 5 1 1 3

29 Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter – Acer 5 4 1

30 Europeiska stödkontoret för asylfrågor – Easo 8 3 2 3

31 Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation – Berec 6 2 2 2

32
Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och 
rättvisa – eu-LISA*

8 2 1 1 4

Genomförandeorgan

33 Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Eacea 1 1

34 Genomförandeorganet för forskning – REA 0

35 Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet – Ercea 0

36 Genomförandeorganet för små och medelstora företag – Easme (tidigare Eaci) 1 1

37 Genomförandeorganet för innovation och nätverk – INEA (tidigare TEN-TEA) 3 2 1

38 Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor – Chafea (tidigare EAHC) 2 2

Övriga organ
39 Europeiska institutet för innovation och teknik – EIT 9 4 2 3
40 Euratoms försörjningsbyrå – Euratom 3 2 1
41 Europols pensionsfond – EPF 1 1

153 51 41 6 55Totalt
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