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Indledning 
01 Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder ("agenturet" eller "ACER"), som ligger i Ljubljana, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/20091. Agenturets 
hovedopgave er at bistå de nationale regulerende myndigheder med på EU-plan at 
udføre de reguleringsopgaver, der varetages i medlemsstaterne, og om nødvendigt 
koordinere disse myndigheders indsats. I medfør af REMIT-forordningen2 fik agenturet, 
sammen med de nationale regulerende myndigheder, yderligere ansvarsopgaver med 
hensyn til overvågning af det europæiske engrosenergimarked. 

02 Figur 1 viser agenturets nøgletal3. 

Figur 1: Agenturets nøgletal 

 
* Budgettallene er baseret på de samlede betalingsbevillinger, der var til rådighed i regnskabsåret. 

** EU-tjenestemænd, midlertidigt EU-ansatte, EU-kontraktansatte og udstationerede nationale 
eksperter, men ikke vikarer og konsulenter. 

Kilde: Det konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2018 og det 
foreløbige konsoliderede årsregnskab for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2019. Personaletal 
oplyst af agenturet. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

03 Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller 

                                                      
1 EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1. 

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1227/2011 (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1), 
som giver agenturet en vigtig rolle i tilsynet med handelen på engrosenergimarkederne i 
Europa. 

3 Nærmere oplysninger om agenturets beføjelser og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.acer.europa.eu. 
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i agenturets overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra 
arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra agenturets ledelse. 

Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
04 Vi har: 

a) revideret agenturets regnskaber, som omfatter årsregnskabet4 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen5, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2019, og 

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der 
ligger til grund for disse regnskaber, 

i overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

05 Det er vores opfattelse, at agenturets regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt giver et retvisende billede af 
agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2019 og af resultaterne af dets 
transaktioner, pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede 
regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansforordning og de 
regnskabsregler, som Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret 
på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den 
offentlige sektor. 

                                                      
4 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

over bevægelser på nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og 
andre forklarende noter. 

5 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 



 4 

 

Lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, 
der ligger til grund for regnskaberne 

Indtægter 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for regnskaberne 

06 Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

Betalinger 
Grundlag for en erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle 
rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 

07 I 2018 indgik agenturet en kaskaderammekontrakt, opdelt i to delkontrakter, 
med et maksimumbeløb på 25 millioner euro og en maksimal varighed på 8 år. 
Delkontrakt 1 vedrørte levering af IT-systemintegrationstjenester. Delkontrakt 2 
vedrørte IT-konsulenttjenester. Vi reviderede to betalinger under disse kontrakter 
til en samlet værdi af 160 699 euro. Omkostningerne på de reviderede poster 
vedrørende specifik kontrakt 3 under delkontrakt 1 var faktisk ikke omfattet af 
konkurrenceudbuddet. De var med andre ord ikke dækket af de prislister, der blev 
indsendt med tilbuddene på kontrakten. Effekten af dette var især synlig i 
delkontrakt 1, hvor betalingerne vedrørende poster, der ikke var omfattet af 
konkurrenceudbuddet, udgjorde 61,3 % af samtlige betalinger under 
delkontrakten. I sådanne tilfælde skal agenturet ifølge finansforordningen 
iværksætte fornyet konkurrence og indgå en specifik kontrakt. Det skete ikke i 
dette tilfælde. De specifikke kontrakter, der blev indgået under rammekontraktens 
delkontrakt 1, er derfor regelstridige. De regelstridige betalinger vedrørende 
poster, der ikke var dækket af prislisterne under rammekontraktens delkontrakt 1, 
beløb sig i 2019 til 975 708 euro. 

08 Agenturet indgik en rammekontrakt om driften af sit datacenter efter et 
udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse. Der blev ikke givet nogen rimelig begrundelse for at vælge 
et udbud med forhandling, og der var ingen retlig forpligtelse til at bruge den 
specifikke kontrahent, der fik tildelt kontrakten. ACER gennemførte intet 
konkurrenceudbud før den direkte tildeling af kontrakten og foretog heller ingen 
markedsundersøgelser. Vi konkluderer derfor, at proceduren ikke var i 
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overensstemmelse med finansforordningen, men derimod regelstridig. 
Betalingerne under denne kontrakt beløb sig i 2019 til 12 430 euro. 

09 Det samlede beløb, der blev udbetalt regelstridigt af ACER i 2019, var 
988 138 euro. Dette udgør 6,3 % af ACER's betalinger i 2019. Det regelstridige 
beløb ligger over væsentlighedstærsklen i forbindelse med denne revision. 

Erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af de 
betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 

10 Når der ses bort fra de forhold, der er beskrevet i afsnittet om grundlaget for 
en erklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af 
betalingerne, er det vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2019, i alt 
væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

Grundlag for erklæringerne 

11 Vi har udført vores revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale 
Standarder om Revision (ISA'erne) og etiske regler og INTOSAI's internationale 
standarder for overordnede revisionsorganer (ISSAI'erne). Vores ansvar i henhold 
til disse standarder er beskrevet nærmere i afsnittet om revisors ansvar. Vi er 
uafhængige i overensstemmelse med det etiske kodeks for revisorer, der er 
udarbejdet af Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), og de etiske krav, 
der er relevante for vores revision, og vi har opfyldt vores øvrige etiske ansvar i 
overensstemmelse med disse krav og IESBA's kodeks. Vi mener, at det indhentede 
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores revisionserklæring. 

Den øverste og den daglige ledelses ansvar 

12 Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturets finansforordning er den daglige 
ledelse ansvarlig for at udarbejde og aflægge agenturets regnskaber på grundlag 
af de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den 
offentlige sektor, samt for lovligheden og den formelle rigtighed af de 
transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne. Dette omfatter udformning, 
gennemførelse og opretholdelse af intern kontrol, som sikrer, at der udarbejdes 
og aflægges et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Agenturets daglige ledelse er også ansvarlig for at 
sikre, at de aktiviteter, finansielle transaktioner og oplysninger, der fremgår af 
årsregnskabet, er i overensstemmelse med de myndighedsregler, der gælder for 
det. Agenturets daglige ledelse bærer det endelige ansvar for lovligheden og den 
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formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for agenturets 
regnskaber. 

13 Ved udarbejdelsen af regnskaberne er agenturets daglige ledelse ansvarlig 
for at vurdere agenturets evne til at fortsætte driften. Den skal i relevante tilfælde 
oplyse om forhold med relation til agenturets evne til at fortsætte driften og 
anvende regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre den har til hensigt at 
likvidere enheden eller indstille driften, eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette. 

14 Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge agenturets 
regnskabsaflæggelse. 

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de 
underliggende transaktioner 

15 Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturets regnskaber er 
uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for 
dem, er lovlige og formelt rigtige, samt på grundlag af vores revision at afgive 
erklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller de andre dechargemyndigheder 
om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed. Høj grad af sikkerhed er imidlertid ikke en garanti for, at en 
revision vil føre til opdagelse af alle væsentlige fejlinformationer og tilfælde af 
manglende regeloverholdelse. Fejlinformationer og tilfælde af manglende 
regeloverholdelse kan skyldes besvigelser eller fejl og betragtes som væsentlige, 
hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller sammenlagt påvirker 
brugeres økonomiske beslutninger, der træffes på grundlag af regnskaberne. 

16 Med hensyn til indtægterne kontrollerer vi tilskud fra Kommissionen eller 
samarbejdslandene og undersøger agenturets procedurer for opkrævning af 
gebyrer og andre indtægter, hvis det er relevant. 

17 Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når 
udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle 
kategorier af betalinger (inklusive betalinger vedrørende køb af aktiver) på det 
tidspunkt, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, 
når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt 
korrekt, og agenturet godkender denne dokumentation ved at afregne forskuddet 
enten samme år eller senere. 
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18 I overensstemmelse med ISA'erne og ISSAI'erne udøver vi professionel 
dømmekraft og udviser professionel skepsis under hele revisionen. Vi gør 
endvidere følgende:  

o Vi identificerer og vurderer risiciene for væsentlig fejlinformation i 
regnskaberne og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang 
ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om 
dette skyldes besvigelser eller fejl, vi udformer og udfører 
revisionshandlinger, som tager højde for disse risici, og vi indhenter 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
erklæringer. Risikoen for, at væsentlige fejlinformationer eller regelbrud ikke 
opdages, er større, hvis de skyldes besvigelser, end hvis de skyldes fejl, da 
besvigelser kan involvere hemmelige aftaler, forfalskede dokumenter, 
forsætlige udeladelser, vildledende oplysninger eller tilsidesættelse af intern 
kontrol. 

o Vi opnår en forståelse af den interne kontrol, der er relevant for revisionen, 
med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke med det formål at afgive en erklæring om den 
interne kontrols effektivitet. 

o Vi vurderer, om de regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er 
hensigtsmæssige, og om dens regnskabsmæssige skøn og oplysningerne i 
forbindelse hermed er rimelige. 

o Vi konkluderer, om ledelsens anvendelse af regnskabsprincippet om fortsat 
drift er passende, og, på grundlag af det indhentede revisionsbevis, om der er 
væsentlig usikkerhed på grund af begivenheder eller forhold, der kan så 
væsentlig tvivl om agenturets evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er væsentlig usikkerhed, skal vi i vores beretning gøre 
opmærksom på de tilknyttede oplysninger i regnskaberne eller, hvis disse 
oplysninger er utilstrækkelige, afgive en erklæring med forbehold. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, vi havde indhentet frem til 
datoen for vores beretning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan 
imidlertid bevirke, at en enhed må ophøre med at fortsætte driften. 

o Vi vurderer regnskabernes samlede præsentation, struktur og indhold, 
herunder oplysningerne, og vurderer, om regnskaberne gengiver de 
underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives 
et retvisende billede heraf. 

o Vi indhenter tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende agenturets 
finansielle oplysninger med henblik på at afgive en erklæring om 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Vi har ansvaret for at lede, 
overvåge og udføre revisionen. Vi er eneansvarlige for vores 
revisionserklæring. 
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o Vi tog det revisionsarbejde, der var udført af den uafhængige eksterne revisor 
i relation til agenturets regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 70, 
stk. 6, i EU's finansforordning, hvor det var relevant. 

Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang og 
tidsmæssige placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder om 
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Blandt 
de forhold, vi har drøftet med agenturet, fastlægger vi de forhold, der var mest 
betydelige ved revisionen af regnskaberne for den aktuelle periode og derfor er de 
centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores beretning, 
medmindre lov eller øvrig regulering forhindrer oplysning om et forhold, eller vi i 
yderst sjældne tilfælde fastlægger, at et forhold ikke skal oplyses i vores beretning, 
fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed vil kunne forventes at veje 
tungere end den offentlige interesses fordele af en sådan oplysning. 

19 Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

20 Vi reviderede ansættelsesprocedurer i ACER og konstaterede forskellige 
svagheder, som påvirkede evalueringen af kandidaterne. I ét tilfælde havde 
kandidaterne på grundlag af deres kvalifikationer fået en score, som var blevet 
registreret i en tabel, men der var begået en matematisk fejl ved beregningen af de 
enkelte kandidaters samlede pointtal. Nogle kandidater var ikke blevet bedømt af ét af 
udvælgelseskomitéens medlemmer, selv om det burde være sket. Vi konstaterede, at 
agenturets direktør havde truffet afgørelse om, hvor mange kandidater der skulle 
indbydes til samtale og skriftlig prøve, men at denne afgørelse ikke blev fulgt af 
udvælgelseskomitéen. 3 af de 16 kandidater, der kom til samtale, skulle ikke være 
indbudt, men blev det alligevel på grund af disse fejl. Yderligere én kandidat skulle 
være indbudt, men blev det ikke. Endelig konstaterede vi, at den kandidat, der blev 
ansat efter proceduren, ikke opfyldte de adgangskrav, der var fastsat i direktørens 
afgørelse. Vi konkluderer derfor, at udvælgelsesproceduren var regelstridig, og at ACER 
hverken overholdt princippet om ligebehandling eller sørgede for effektiv intern 
kontrol. Dette kan udsætte ACER for store omdømmemæssige og økonomiske risici, 
især hvis afviste kandidater indgiver klager eller anlægger sag. 
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Bemærkninger om budgetforvaltningen 

21 ACER indgik en rammekontrakt med et vikarbureau om anvendelse af vikarer. I 
2019 havde ACER 20 vikarer ud over sine egne 92 direkte ansatte. Vikarer kan bruges 
til at udføre specifikke opgaver i en begrænset periode. Vi fandt indikationer på, at 
agenturet havde brugt vikarer til at dække personalemangel blandt de direkte ansatte. 
Alle vikarerne i ACER på nær én udførte vedvarende arbejde såsom 
sekretariatsopgaver og forvaltningsopgaver. ACER bør være mindre afhængig af vikarer 
og sikre, at permanente og vedvarende opgaver udføres af direkte ansatte. 

22 Agenturet har i flere år fremført store beløb, men samlet set er der sket små 
forbedringer siden 2018. I 2019 var fremførslerne af forpligtede bevillinger store under 
to budgetafsnit: afsnit II (agenturets bygning og omkostninger i forbindelse hermed) og 
afsnit III (aktionsudgifter). Under afsnit II blev der fremført 0,8 millioner euro eller 31 % 
af det samlede beløb (0,9 millioner euro eller 35 % i 2018). Under afsnit III blev der 
fremført 1,9 millioner euro eller 46 % (1,5 millioner euro eller 68 % i 2018). 
Fremførslerne vedrører hovedsagelig IT-hardware og konsulenttjenester. De afspejler 
også delvis karakteren af agenturets kerneaktiviteter, som omfatter vedligeholdelse, 
drift, support og udvikling af IT-systemerne vedrørende REMIT. Disse opgaver løber 
over flere måneder og kan strække sig ud over årets afslutning. I december 2019 blev 
der imidlertid indgået forpligtelser for en betydelig del (25 %) af fremførslen under 
afsnit II til 2020, hvilket kun var delvis berettiget. Dette tyder på et strukturelt 
problem. For at rette op på det bør agenturet forbedre sin budgetplanlægning og sine 
gennemførelsescyklusser. 

Bemærkninger om den interne kontrol 

23 ACER overholdt ikke princip nr. 12 i sin egen ramme for intern kontrol, som 
fastsætter, at agenturet skal registrere afvigelser fra regler og procedurer i sit register 
over undtagelser. Under vores revision identificerede vi nogle afvigelser fra fastlagte 
procedurer, der burde være registreret (f.eks. blev der i forbindelse med en 
ansættelsesprocedure indbudt flere kandidater til samtale end det maksimale antal, 
der var fastsat i direktørens afgørelse). Registret over undtagelser var imidlertid ikke 
blevet udfyldt. Dette svækker gennemsigtigheden og effektiviteten i agenturets 
systemer for intern kontrol. 
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

24 En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Alex Brenninkmeijer, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg på mødet den 22. september 2020. 

 På Revisionsrettens vegne 

  
 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger 

Foranstaltninger truffet som 
reaktion på Revisionsrettens 

bemærkninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke 

igangsat/Ikke relevant) 

2016 
Agenturet kunne overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik på bedre 
at afspejle aktionernes flerårige karakter. I gang 

2017 
Agenturets IT-katastrofeberedskabscenter er placeret samme sted som de originale 
data. I gang 

2017 
Agenturet offentliggør stillingsopslag på sit eget websted og på sociale medier, men 
normalt ikke på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted. Afsluttet 

2017 
E-indkøb: Ved udgangen af 2017 havde agenturet endnu ikke indført nogen af de IT-
værktøjer, Kommissionen havde udviklet. I gang 



Agenturets svar 

07. Agenturet anerkender den større brug af varer/tjenesteydelser, som ikke er på prislisten, under 
delkontrakt 1 til denne 20 mio. EUR-kontrakt og vil gerne henlede opmærksomheden på, at arten af de 
tjenesteydelser, der leveres i henhold til de to kontrakter, ikke gør det muligt at opstille en fuldstændig 
liste over tjenesteydelser og produkter. Dette gælder især, når tjenester som f.eks. systemintegrator 
afhænger af den tekniske løsning, som kontrahenten tilbyder. I udbudsbetingelserne inkluderede 
agenturet muligheden for varer og tjenesteydelser, som ikke er på prislisten, for at kunne dække samtlige 
nødvendige behov. De varer og tjenesteydelser, som ikke er på prislisten, bruges til at supplere 
hovedtjenesterne, når det er nødvendigt, og sikre, at samtlige behov faktisk kan dækkes.  Inden agenturet 
godtog tilbuddene fra leverandøren, gennemførte det en markedsundersøgelse for at sikre sig, at priserne 
på de udbudte varer/tjenesteydelser var almindelige markedspriser, og at agenturet ikke betalte overpris. 
Undersøgelsen var dog ikke formelt dokumenteret.

Agenturet har allerede indført et formelt trin i sin arbejdsgang for offentlige indkøb for at sikre, at de 
markedsundersøgelser, der foretages i forbindelse med de specifikke kontrakter, bliver grundigt 
dokumenteret i en note til dossieret, når agenturet gør brug af varer og tjenesteydelser, som ikke er på 
prislisten. 

For at øge konkurrencen i forbindelse med de kommende indkøbsprocedurer vil agenturet bestræbe sig 
på at medtage en mere detaljeret liste over varer og tjenesteydelser i udbudsbetingelserne og begrænse 
brugen af ordrer, som ikke er på prislisten. 

08. I juli 2013 indgik agenturet en lejekontrakt, der som en del af indretningen også omfattede opførelse 
og udrustning af et datacenter. Agenturet indgik i 2015 en kontrakt med samme tjenesteudbyder om 
regelmæssig vedligeholdelse af dette datacenter.

I betragtning af dette og også under hensyntagen til, at ejeren foretrækker kun at have én leverandør, der 
udfører el- og telekommunikationsarbejder i bygningen for alle sine lejere, har agenturet også indgået 
kontrakt med den samme leverandør om regelmæssig vedligeholdelse af dets datacenter i 2019. 

Agenturet analyserede ikke andre muligheder på markedet inden for vedligeholdelse af datacentret. 

Som en afhjælpende foranstaltning ser agenturet proaktivt på muligheden for at opsige den nuværende 
kontrakt og iværksætte en forhandlet indkøbsprocedure af mellemstor værdi i løbet af 2020. 

20. Agenturet anerkender de materielle fejl, der forekom i den reviderede procedure. Agenturet opførte 
fejlen i sit register over proceduremæssige hændelser, og vil medtage den i den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport for 2020. Det har allerede truffet foranstaltninger til at forebygge sådanne hændelser i 
fremtiden (ved at styrke HR-teamet, tilrettelægge informationsmøder om forretningsordenen og revidere 
de nuværende regler og procedurer).

Udvælgelseskomitéen indbød mere end otte kandidater til den skriftlige prøve og den mundtlige samtale, 
hovedsagelig på grund af den lave deltagelse i tidligere procedurer. 

I betragtning af, at acceptraten for jobtilbud varierer mellem 50 og 100 %, og at reservelisterne ofte er 
beregnet til ansættelse af flere kandidater og fornys flere år i træk, er det ofte mere omkostningseffektivt 
at indbyde mere end otte ansøgere til samtale for at få en reserveliste med kandidater af høj kvalitet, som 
ikke straks vil blive opbrugt. Agenturet er enigt i, at sådanne afgørelser skal være dokumenteret på 
forhånd. 

21. Agenturet har taget fuldt hensyn til kravene i den europæiske og slovenske lovgivning vedrørende 
vikaransatte.
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I betragtning af de budgetmæssige begrænsninger mener agenturet, at opgaverne i forbindelse med 
kontraktansatte i AG II kan varetages af vikaransatte i kraft af de profiler, der er fastlagt i agenturets 
rammekontrakt. 

Agenturet anerkender, at der ikke bør anvendes vikaransatte , hvis brugervirksomheden (i dette tilfælde 
agenturet) har et permanent behov for en bestemt stilling. Den slovenske lovgivning giver ikke mulighed 
for fortolkning af, hvad der skal betragtes som en "midlertidig" stilling. Det slovenske arbejdsministerium 
og arbejdstilsyn afgav kun en udtalelse og gav udtryk for en vis fleksibilitet med hensyn til fortolkningen 
af visse aspekter af lovgivningen. 

Når agenturet gør brug af vikaransatte, er den generelle tilgang altid at tage opgavernes midlertidige 
karakter i betragtning. 

22. Agenturet bemærker, at fremførsler i overensstemmelse med artikel 12, stk. 6, i ACER's 

finansforordning er en legitim måde at gennemføre budgettet og anvende budgetprincipper på.

Agenturet fremhæver desuden, at dets niveau af fremførsler, dvs. 18,15 % af det samlede budget for

2019, afspejler agenturets store indsats for at nedbringe omfanget af fremførsler i forhold til de

foregående år.

Det forhold, at agenturets budget har været underfinansieret i de seneste år, har negative konsekvenser 

for dets overordnede planlægning. Med henblik herpå skal planlagte indkøb udsættes på grund af 

manglende finansiering og venter på besparelser fra andre aktivitetsområder. Efter årets sidste 

budgetrevision lykkedes det agenturet at samle og overføre de nødvendige midler til at dække behovet 

for yderligere it-udstyr og konsulentbistand, som var blevet udsat i årets løb. På grund af den korte tid til 

årets udgang kunne de bestilte varer/tjenesteydelser ikke længere leveres eller betales i 2019, og de 

dermed forbundne åbne forpligtelser blev derfor fremført til 2020. 

23. Når der afviges fra etablerede processer og procedurer uden forudgående tilladelse fra agenturet, 
opstår der en proceduremæssig hændelse. I disse tilfælde bliver hændelsen og de omstændigheder, der 
udløser den, efterfølgende begrundet, analyseret og dokumenteret. Formålet hermed er at identificere 
passende foranstaltninger, der skal træffes for at undgå lignende tilfælde i fremtiden.

Agenturet har registreret den proceduremæssige hændelse, som Revisionsretten identificerede i 
begyndelsen af 2020, efter at alle analyser af de faktiske forhold og afhjælpende foranstaltninger er blevet 
foretaget og delt med den nye direktør, som tiltrådte den 1. januar 2020. 
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indhold, der ejes af EU, licenseret i henhold til Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 
4.0). Det betyder, at videreanvendelse er tilladt med korrekt angivelse af kilde og ændringer. Brugeren 
må ikke fordreje dokumenternes oprindelige betydning eller budskab. Revisionsretten er ikke ansvarlig 
for eventuelle konsekvenser af videreanvendelsen.  
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billeder af ansatte i Revisionsretten, eller omfatter tredjeparts værker. Hvis der opnås tilladelse, 
erstatter denne tilladelse ovenstående generelle tilladelse, og den skal klart anføre eventuelle 
begrænsninger i anvendelsen. 

Tilladelse til at anvende eller gengive indhold, der ikke ejes af EU, skal eventuelt indhentes direkte hos 
indehaveren af ophavsretten. 

Software og dokumenter, der er omfattet af industriel ejendomsret, såsom patenter, varemærker, 
registrerede design, logoer og navne, er ikke omfattet af Revisionsrettens videreanvendelsespolitik og 
licens. 
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