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Liste over de EU-agenturer og andre 
EU-organer, der er omfattet af denne 
beretning  

Akronym Fuldt navn 

ACER 
Den Europæiske Unions Agentur 
for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder 

BEREC-
kontoret Agenturet for Støtte til BEREC 

CdT Oversættelsescentret for Den 
Europæiske Unions Organer 

Cedefop Det Europæiske Center for 
Udvikling af Erhvervsuddannelse 

Cepol 
Den Europæiske Unions Agentur 
for Uddannelse inden for 
Retshåndhævelse 

CHAFEA 
Forvaltningsorganet for 
Forbrugere, Sundhed, Landbrug og 
Fødevarer 

CINEA Det Europæiske Forvaltningsorgan 
for Klima, Infrastruktur og Miljø 

CPVO EF-Sortsmyndigheden 

EACEA Det Europæiske Forvaltningsorgan 
for Uddannelse og Kultur 

EASA Den Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur 

EASO Det Europæiske Asylstøttekontor 

EBA Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed 

ECDC 
Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme 

ECHA Det Europæiske Kemikalieagentur 

EEA Det Europæiske Miljøagentur 

EFCA Det Europæiske 
Fiskerikontrolagentur 

Akronym Fuldt navn 

EFSA Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet 

EIGE 
Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og 
Kvinder 

EIOPA 
Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 

Eismea 
Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Innovationsråd og 
SMV'er 

EIT Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi 

ELA Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed 

EMA Det Europæiske 
Lægemiddelagentur 

EMCDDA 
Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika 
og Narkotikamisbrug 

EMSA Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed 

ENISA Den Europæiske Unions Agentur 
for Cybersikkerhed 

EPPO Den Europæiske 
Anklagemyndighed 

ERA Den Europæiske Unions 
Jernbaneagentur 

ERCEA Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Forskningsråd 

ESA Euratoms Forsyningsagentur 

ESMA Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed 
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Akronym Fuldt navn 

ETF Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut 

EUIPO Den Europæiske Unions Kontor for 
Intellektuel Ejendomsret 

eu-LISA 

Den Europæiske Unions Agentur 
for den Operationelle Forvaltning 
af Store IT-systemer inden for 
Området med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed 

EU-OSHA Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur 

Eurofound 
Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene 

Eurojust Den Europæiske Unions Agentur 
for Strafferetligt Samarbejde 

Akronym Fuldt navn 

Europol Den Europæiske Unions Agentur 
for Retshåndhævelsessamarbejde 

EUSPA Den Europæiske Unions Agentur 
for Rumprogrammet 

FRA Den Europæiske Unions Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder 

Frontex Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning 

HADEA 
Det Europæiske Forvaltningsorgan 
for Sundhed og Det Digitale 
Område 

REA Det Europæiske Forvaltningsorgan 
for Forskning 

SRB Den Fælles Afviklingsinstans 
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Indledning 
1.1. Den Europæiske Revisionsret er den eksterne revisor af EU's finanser1. I denne 
egenskab fungerer vi som den uafhængige beskytter af EU-borgernes finansielle interesser ved 
at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning. Flere oplysninger om vores arbejde kan 
findes i vores aktivitetsrapporter, vores analyser og vores udtalelser om ny eller ajourført EU-
lovgivning eller om andre afgørelser med betydning for den økonomiske forvaltning2. 

1.2. Inden for dette mandat undersøger vi hvert år regnskaberne og de underliggende 
indtægter og udgifter for alle EU's institutioner, agenturer og andre EU-organer. Vores mandat 
dækker ikke de tre agenturer på forsvarsområdet (Det Europæiske Forsvarsagentur, Den 
Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier og EU-Satellitcentret), der finansieres af 
bidrag fra medlemsstaterne og revideres af andre uafhængige eksterne revisorer3. 

1.3. Denne beretning præsenterer resultaterne af vores revision af EU's agenturer og andre 
organer (under ét betegnet "agenturerne") for regnskabsåret 2021 samt yderligere 
agenturrelaterede resultater fra andre opgaver, f.eks. særlige revisioner og udtalelser. Af 
forenklingshensyn henviser vi i denne beretning til agenturerne ved hjælp af deres akronymer i 
stedet for deres fulde navne. Der findes en oversigt over alle agenturerne og deres akronymer 
i begyndelsen af beretningen. Beretningen er opbygget som følger: 

o Kapitel 1 beskriver agenturerne og vores revision. 

o Kapitel 2 præsenterer de samlede resultater af vores årlige revision og henviser til andre 
agenturrelaterede resultater og udtalelser. 

o Kapitel 3 indeholder revisionserklæringerne for de 44 agenturer med vores erklæringer 
og bemærkninger om rigtigheden af agenturernes regnskaber og lovligheden og den 
formelle rigtighed af de underliggende indtægter og udgifter samt med oplysninger og 
bemærkninger, der ikke rejser tvivl om disse erklæringer. 

                                                             
1 Artikel 285-287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

2 De kan findes på vores websted: www.eca.europa.eu. 

3 Analyse 01/2014: "Mangler, overlapninger og udfordringer: En horisontal analyse af EU's 
ordninger for ansvarlighed og offentlig revision", punkt 84. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:da:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776DAC.pdf
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1.4. Vores revision af agenturerne vedrørende det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, viste samlet set positive resultater på linje med dem, vi har rapporteret i 
de foregående år. I vores revisionserklæringer vedrørende de enkelte agenturer har vi: 

o for samtlige agenturer afgivet erklæringer uden forbehold (blanke erklæringer) om 
regnskabernes rigtighed 

o for samtlige agenturer afgivet erklæringer uden forbehold (blanke erklæringer) om 
lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne 

o for samtlige agenturer afgivet erklæringer uden forbehold (blanke erklæringer) om 
lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne, undtagen for eu-LISA, som vi har givet en afkræftende erklæring. 

1.5. Ikke desto mindre udpeger vi områder med behov for forbedringer hos de fleste 
agenturer i punkterne med supplerende oplysninger og punkterne om andre forhold samt i de 
bemærkninger, der ikke rejser tvivl om erklæringerne.   
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EU-agenturerne 

Forskellige typer af agenturer hjælper EU med at udarbejde og 
gennemføre politikker 

1.6. EU-agenturerne er særskilte juridiske enheder, der er oprettet ved en afledt retsakt 
med henblik på at udføre specifikke tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige 
opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker. De er 
beliggende i forskellige medlemsstater og har stor indflydelse på områder, der har afgørende 
betydning for EU-borgernes hverdag, f.eks. sundhed, sikkerhed, frihed og retfærdighed. 

1.7. Der er tre typer EU-agenturer: decentrale agenturer, Kommissionens 
forvaltningsorganer og andre organer. Forskellene mellem dem er beskrevet nedenfor (jf. 
punkt 1.8-1.10). 

De decentrale agenturer adresserer specifikke politikbehov 

1.8. De 33 decentrale agenturer4 spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af EU's politikker, særlig når der er tale om tekniske, videnskabelige, 
operationelle eller reguleringsmæssige opgaver. Deres rolle er at adressere specifikke 
politikbehov og styrke det europæiske samarbejde ved at samle teknisk og faglig ekspertise fra 
EU og medlemsstaterne. De er oprettet for en ubestemt periode ved forordninger vedtaget af 
Rådet eller af Europa-Parlamentet og Rådet. 

Kommissionens forvaltningsorganer gennemfører EU-programmer 

1.9. Kommissionens syv forvaltningsorganer5 udfører forvaltningsopgaver og 
operationelle opgaver i forbindelse med EU-programmer, f.eks. ved at støtte aktørers 
gennemførelse af den europæiske grønne pagt (CINEA) og forvalte bestemte Horisont Europa-
projekter (REA). De er oprettet til at fungere i en bestemt periode (i øjeblikket indtil den 
31. december 2028). 

                                                             
4 ACER, BEREC-kontoret, Cedefop, CdT, Cepol, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 
eu-LISA, EU-OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex. 

5 CINEA, EACEA, Eismea, ERCEA, HADEA, REA og CHAFEA (som ophørte med at eksistere den 
1. april 2021). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da
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De andre organer har specifikke mandater 

1.10. De fire andre organer er EIT, EPPO, ESA og SRB. EIT er et uafhængigt decentralt EU-
organ, der samler videnskabelige og erhvervsmæssige ressourcer samt uddannelsesressourcer 
med det formål at styrke EU's innovationskapacitet gennem tilskudsfinansiering. EPPO er et 
uafhængigt EU-organ, som efterforsker og retsforfølger lovovertrædelser, der skader EU-
budgettet. ESA har til opgave at sikre en regelmæssig og ligelig forsyning af nukleart brændsel 
til brugere i EU i overensstemmelse med Euratomtraktaten. SRB er den fælles 
afviklingsmekanismes centrale myndighed i den europæiske bankunion. Dens opgave er at 
sikre en velordnet afvikling af nødlidende eller forventeligt nødlidende banker med mindst 
mulig indvirkning på realøkonomien og de offentlige finanser i EU's medlemsstater. Ud over 
denne beretning udarbejder vi også hvert år en beretning om SRB's eventualforpligtelser6. 

Nylige ændringer 

1.11. Antallet af agenturer er steget i årenes løb. Denne beretning dækker 44 agenturer 
som vist i figur 1.1, hvilket er tre mere end vores beretning for 2020. De tre nye agenturer er: 

o Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA), som påbegyndte sit arbejde den 
17. oktober 2019 og har været finansielt uafhængig siden den 26. maj 2021. 

o Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), som påbegyndte sit arbejde den 1. juni 2021 
og har været finansielt uafhængig siden den 24. juni 2021. 

o Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HADEA), der blev 
oprettet den 16. februar 20217.  

1.12. Denne beretning dækker også Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, 
Landbrug og Fødevarer (CHAFEA). Den 31. marts 2021 blev CHAFEA afviklet, og dets opgaver 
blev fordelt på det nyoprettede HADEA, Forvaltningsorganet for Det Europæiske 
Innovationsråd og SMV'er (Eismea) og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA). 

                                                             
6 Jf. vores beretning for regnskabsåret 2020. 

7 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om oprettelse af Det Europæiske 
Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø, Det Europæiske Forvaltningsorgan for 
Sundhed og Det Digitale Område, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning, 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, Forvaltningsorganet for 
Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og 
Kultur. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.13. Derudover fik tre agenturer ændret deres mandat i 2021, hvilket indebar en 
navneændring i to tilfælde: 

o Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), der tidligere arbejdede under 
samme navn. 

o Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA), der tidligere arbejdede 
under navnet Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA). 

o Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), der i 2022 blev afløst af Den Europæiske Unions 
Asylagentur (EUAA). 

1.14. Derudover fik fem forvaltningsorganer fornyet deres mandat i 2021, hvilket indebar 
en navneændring i fire tilfælde: 

o Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø (CINEA), der tidligere 
arbejdede under navnet Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA). 

o Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA), der tidligere 
arbejdede under navnet Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og 
Kultur (EACEA). 

o Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea), der tidligere 
arbejdede under navnet Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder 
(EASME). 

o Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA), der tidligere arbejdede 
under samme navn. 

o Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA), der tidligere arbejdede under 
navnet Forvaltningsorganet for Forskning (REA). 
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Figur 1.1 - Tidslinje og oversigt over agenturernes udvikling 

 
NB: Det år, der er angivet i figuren, er det år, hvor agenturets (eller dets forgængers) oprettelsesakt 
trådte i kraft. 

Kilde: Revisionsretten. 
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1.15. Nu hvor CHAFEA ikke længere eksisterer, er alle Kommissionens forvaltningsorganer 
beliggende i Bruxelles. De decentrale agenturer og de andre organer er beliggende overalt i EU 
i forskellige medlemsstater, jf. figur 1.2. Afgørelserne om deres beliggenhed vedtages af Rådet 
eller af Rådet og Europa-Parlamentet i fællesskab.  

Figur 1.2 - Agenturernes beliggenhed i medlemsstaterne 

 
NB: Klik på agenturets navn i diagrammet for at gå direkte til vores revisionserklæring om det. 

Kilde: Revisionsretten. 

1.16. Som vist i figur 1.3 arbejder EU-agenturerne på mange forskellige områder, og de 
gør dette i partnerskab med og på grundlag af vejledning fra Kommissionens 
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Figur 1.3 - EU-agenturerne dækker en bred vifte af emner 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra Kommissionen. 
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Agenturerne finansieres fra forskellige kilder og under 
forskellige FFR-udgiftsområder 

1.17. Det samlede 2021-budget for alle agenturerne (undtagen SRB) beløb sig til 
4,1 milliard euro (2020: 3,7 milliarder euro). Det svarer til 2,5 % af EU's almindelige budget for 
2021 (2020: 2,3 %), jf. figur 1.4. 

1.18. SRB's budget for 2021 var på 9,7 milliarder euro (2020: 8,1 milliard euro). Det består 
af bidrag fra banker til etablering af Den Fælles Afviklingsfond (9,6 milliarder euro) og til 
finansiering af SRB's administrationsudgifter (119 millioner euro). 

1.19. Budgetterne for de decentrale agenturer og de andre organer dækker deres 
personale-, administrations- og aktionsudgifter. Forvaltningsorganerne gennemfører 
programmer finansieret over Kommissionens budget. Deres egne budgetter, der i 2021 beløb 
sig til 326 millioner euro (2020: 273 millioner euro), dækker kun deres egne personale- og 
administrationsudgifter. Det beløb (i betalingsbevillinger), som forvaltningsorganerne i 2021 
brugte til gennemførelse af programmer på vegne af Kommissionen, udgjorde 13,1 milliard 
euro (2020: 14,9 milliarder euro). 
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Figur 1.4 - Agenturernes finansieringskilder i 2021 

 
Kilde: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021, det endelige 
årsregnskab for Den Europæiske Union for 2021 og forvaltningsorganernes årlige aktivitetsrapporter for 
2021, tal kompileret af Revisionsretten. 

1.20. De fleste agenturer, herunder alle forvaltningsorganerne, finansieres næsten 
udelukkende af EU's almindelige budget. De resterende finansieres helt eller delvis af gebyrer 
og afgifter fra industrien og af direkte bidrag fra lande, der deltager i deres aktiviteter. 
Figur 1.5 viser en oversigt over agenturernes budgetter og deres indtægtskilder. 
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Figur 1.5 - Agenturernes 2021-budgetter og deres indtægtskilder 

 
* Det fremgår af EUSPA's regnskaber for 2021, at det endelige budget var på 44,1 million euro, og at de 
faktiske indtægter beløb sig til 1,8 milliarder euro. Denne forskel skyldes, at operationelle aktiviteter, 
der finansieres ved formålsbestemte indtægter, er anført med et pro memoria i det godkendte budget. 

NB: Diverse andre indtægter og budgetreserver er ikke medregnet. 

Kilde: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2021, tal kompileret af Revisionsretten. 
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1.21. Figur 1.6 præsenterer agenturernes 2021-budgetter. Figuren viser fordelingen på 
udgiftstyper (afsnit I - personaleudgifter, afsnit II - administrationsudgifter og afsnit III - 
aktionsudgifter og eventuelle andre afsnit), ikke på aktiviteter. De fleste agenturer 
gennemfører ikke store operationelle udgiftsprogrammer, men udfører opgaver af teknisk, 
videnskabelig eller reguleringsmæssig art. Derfor omfatter de fleste agenturers budgetter 
hovedsagelig personale- og administrationsudgifter. Agenturernes personale- og 
administrationsudgifter udgør ca. 14 % af de samlede betalingsbevillinger under 
udgiftsområde 7 "Europæisk offentlig forvaltning" i den flerårige finansielle ramme (FFR). Til 
sammenligning udgør Europa-Kommissionens 47 %, Europa-Parlamentets 18 %, EU-
Udenrigstjenestens 9 % og Rådets 5 %. 
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Figur 1.6 - Agenturernes 2021-udgifter fordelt på budgetafsnit 

 
* Det fremgår af EUSPA's regnskaber for 2021, at det endelige budget var på 44,1 million euro, og at de 
faktiske indtægter beløb sig til 1,8 milliarder euro. Denne forskel skyldes, at operationelle aktiviteter, 
der finansieres ved formålsbestemte indtægter, er anført med et pro memoria i det godkendte budget. 

** Tallet for SRB består af to dele: del I med 119 millioner euro vedrørende SRB's administration og del II 
med 9 574 millioner euro vedrørende Afviklingsfonden. Reserven er ikke medregnet. 

Kilde: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2021, tal kompileret af Revisionsretten. 
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1.22. Figur 1.7 viser antallet af ansatte pr. agentur ved udgangen af 2021. Agenturerne 
havde i alt 14 431 ansatte (2020: 12 881). Dette tal er det faktiske antal stillinger, der var besat 
af tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale 
eksperter den 31. december 2021. Det fremgår af de stillingsfortegnelser, der er godkendt i 
EU's almindelige budget, at ca. 17 % af alle EU-ansatte arbejder i agenturerne. Til 
sammenligning arbejder 50 % i Europa-Kommissionen, 14 % i Europa-Parlamentet, 6 % i Rådet 
og 4 % i EU-Udenrigstjenesten. 

Figur 1.7 - Antal ansatte pr. agentur ved udgangen af 2021 

 
Kilde: Tal kompileret af Revisionsretten. 
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1.23. De 2,8 milliarder euro i bidrag fra EU's almindelige budget afholdes under forskellige 
FFR-udgiftsområder, jf. figur 1.8. 

Figur 1.8 - Agenturernes finansiering under FFR-udgiftsområderne i EU's 
almindelige budget 

 
* ECHA finansieres hovedsagelig under FFR 1, men også i mindre grad under FFR 3. 

Kilde: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2021, tal kompileret af Revisionsretten. 
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Figur 1.9 - Dechargeproceduren for de fleste agenturer 

Kilde: Revisionsretten. 

1.25. De to fuldt selvfinansierende decentrale agenturer (CPVO og EUIPO) er imidlertid 
underlagt budget- og dechargeprocedurer, der varetages administrativt af henholdsvis deres 
administrationsråd eller budgetudvalg og ikke af Europa-Parlamentet eller Rådet8. Tilsvarende 
varetages SRB's årlige budget- og dechargeprocedure udelukkende af dens bestyrelse. 
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hjælp af årlige arbejdsprogrammer med aktiviteter og målsætninger. I 2020 godkendte EUAN 

                                                             
8 Analyse 01/2014: "Mangler, overlapninger og udfordringer: En horisontal analyse af EU's 
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sin anden flerårige strategi (2021-2027)9, som integrerer Kommissionens politiske og 
strategiske retning i to strategiske søjler:  

o EUAN som en rollemodel for administrativ ekspertise 

o EUAN som en veletableret institutionel partner. 

1.27. EUAN ledes af agenturerne på skift ét år ad gangen, og plenarmøderne, der afholdes 
to gange om året, koordineres af Det Fælles Støttekontor. EUAN har ti tematiske delnetværk 
(jf. figur 1.10). De kan også interagere med andre EU-institutioner, som selv kan være 
medlemmer af delnetværkene. Revisionsretten deltager aktivt i nogle af plenarmøderne og 
møderne i delnetværkene for at dele gode praksis og give oplysninger om sine revisioner og 
deres resultater. 

Figur 1.10 - EUAN's Fælles Støttekontor og delnetværk 

 
Kilde: EUAN. 

1.28. Kernen i EUAN's arbejde og i begge flerårige strategier er deling af tjenester, viden 
og ekspertise. Eksempler på samarbejde er deling af tjenester inden for katastrofeberedskab, 
regnskabsføring, fælles indkøb, covid-19-relaterede spørgsmål og databeskyttelse. 

  

                                                             
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bruxelles, 9. november 2020. 
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Vores revision 

Vi afgiver en revisionserklæring for hvert agentur 

1.29. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har vi: 

o revideret alle 44 agenturers regnskaber, omfattende årsregnskabet (dvs. balancen, 
resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over bevægelser på nettoaktiver 
samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre forklarende noter) og 
beretningerne om budgetgennemførelsen (der sammenfatter alle budgettransaktionerne 
og de forklarende noter), for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, og 

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

1.30. På grundlag af resultaterne af vores revision afgiver vi for hvert agentur én 
revisionserklæring til Europa-Parlamentet og Rådet eller de andre dechargemyndigheder (jf. 
punkt 1.24) om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og 
formelle rigtighed. Vi supplerer revisionserklæringerne med væsentlige 
revisionsbemærkninger, hvor det er relevant. 

1.31. Revisionsretten foretager også revisioner, offentliggør særberetninger og afgiver 
udtalelser om specifikke emner. Nogle af dem vedrører EU-agenturerne. Jf. figur 2.12 for en 
oversigt over særberetninger omhandlende agenturerne, som blev offentliggjort mellem 
1. januar 2021 og 30. juni 2022. 

Vores revisionsmetode er baseret på en vurdering af centrale 
risici 

1.32. Vores revision er udformet med henblik på at adressere de identificerede centrale 
risici på grundlag af vores revisionsresultater fra tidligere år. Med hensyn til regnskabsåret 
2021 blev vores revision udført på grundlag af vores risikovurdering, som er sammenfattet i 
figur 1.11. 
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Figur 1.11 - Vurdering af centrale risici 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Andre risici 

1.33. Covid-19-pandemien har påvirket vores arbejde: I mange tilfælde forhindrede 
rejserestriktioner og telearbejdsordninger os i at foretage kontrol på stedet, indhente originale 
dokumenter og foretage fysiske samtaler med de ansatte. Vi gennemførte derfor størstedelen 
af vores arbejde som skrivebordskontrol og ved hjælp af samtaler på afstand. Manglende 
kontrol på stedet kan øge risikoen for, at fejl ikke opdages, men den dokumentation, vi 
indhentede fra agenturerne, gjorde det muligt for os at færdiggøre vores arbejde og drage 
meningsfulde konklusioner. 

Vi anvender andre revisorers arbejde 

1.34. Hvor det er relevant, anvender vi andre revisorers arbejde i forbindelse med vores 
eget arbejde vedrørende agenturerne. Det gælder navnlig vores arbejde vedrørende EU-
regnskabernes rigtighed. Regnskaberne for 34 decentrale agenturer og andre organer - dvs. 
samtlige undtagen CPVO, EUIPO og ESA - revideres af eksterne revisionsfirmaer. I 
overensstemmelse med revisionsstandarderne anvender vi resultaterne af disse revisioner 
efter at have undersøgt revisorernes uafhængighed, objektivitet og faglige kompetencer og 
efter at have kontrolleret omfanget og kvaliteten af deres arbejde. Alle revisionserklæringerne 
i denne beretning er dog vores, og vi påtager os det fulde ansvar for dem. 

Vi rapporterer formodet svig til de relevante EU-organer, OLAF 
og EPPO 

1.35. Vi samarbejder med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) om 
spørgsmål vedrørende formodet svig og anden ulovlig aktivitet, der skader EU's finansielle 
interesser, og med EPPO om spørgsmål vedrørende formodede lovovertrædelser, der skader 
EU's finansielle interesser. Vi underretter OLAF eller EPPO om enhver mistanke om svig, som 
opstår i løbet af vores revisionsarbejde, selv om vores revisioner ikke er specifikt udformet 
med henblik på at konstatere svig. 

Fortsat digitalisering af revisionshandlinger i Revisionsretten 

1.36. Digitalisering kan forbedre revisioners effektivitet og produktivitet. Dette kan opnås 
ved at erstatte revisioner baseret på statistisk stikprøvetagning med revisioner baseret på hele 
populationer. Det gør det muligt for revisorerne at fokusere på potentielt problematiske sager, 
der identificeres som afvigelser under automatiserede revisioner foretaget på hele 
populationen. Revisorerne kan endvidere teste troværdigheden af de rapporterede 
oplysninger gennem dataanalyse, herunder ved at undersøge mønstre og tendenser og 
identificere usædvanlige transaktioner. Figur 1.12 viser de vigtigste fordele ved digital revision 
i EU-sammenhæng. På kort sigt er den største gevinst øget sikkerhed, men på længere sigt er 
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der også potentiale for tidsbesparelser, når der er opnået stordriftsfordele. I begyndelsen skal 
der dog normalt investeres meget tid i digitalisering af revisionshandlinger. 

Figur 1.12 - Centrale fordele ved digitale revisionshandlinger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

1.37. Digitale revisionsteknikker kan medføre betydelige besparelser, når de gennemføres 
i stor skala, men kræver stadig supplerende analyser fra revisorernes side. Revision indebærer 
en betydelig grad af professionel dømmekraft. Den kan understøttes af teknologi, men 
afhænger altid af revisors viden og erfaring. Desuden kan mange revisionshandlinger ikke 
automatiseres, i hvert fald ikke fuldt ud, på grund af deres art og den måde, hvorpå de 
reviderede enheders informationssystemer er opbygget. 

1.38. Som nævnt i tidligere års beretninger10 identificerede Revisionsretten den årlige 
revision af EU-agenturerne som en mulighed for at teste potentialet for automatiserede 
revisionshandlinger. Revisionen af agenturerne omfatter ca. 200 revisionshandlinger på 
områder såsom betalinger, lønninger, udbud, budget, ansættelser og årsregnskaber. Af disse 
har vi, som vist i tabel 1.1, automatiseret omkring en tiendedel, i det mindste delvis. Vi 
udvidede anvendelsen af digitale revisionshandlinger vedrørende lønninger og dataudtræk til 
alle agenturerne. Vores digitale test af forpligtelsernes og betalingernes lovlighed og formelle 
rigtighed og årsregnskabernes rigtighed omfattede stadig kun EU-forvaltningsorganerne, da de 
havde et tilstrækkelig ensartet IT-miljø. 

                                                             
10 Årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2019, punkt 2.34-2.41. 

Menneskelige fejl undgås ved standardisering og automatisering af relativt enkle 
revisionshandlinger

Revisor fokuserer på mere komplicerede, analytiske 
revisionshandlinger

Hurtigere arbejdsgang og potentielle tidsbesparelser på grund af 
stordriftsfordele

Højere grad af sikkerhed for ledelse og interessenter ved test af hele 
populationen

Mindre forstyrrende revisionsproces, der fortsætter hele året og i realtid

Mere gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med anvendelsen af EU-midler

Fordele for revisor

Fordele for den reviderede enhed

Fordele for borgerne

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_DA.pdf
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Tabel 1.1 - Oversigt over de digitale revisionshandlinger, vi anvender 

Digitale 
revisionshandlinger Udvikling i 2021 Omfattede agenturer 

Seks digitale 
revisionshandlinger til at 
teste forpligtelsernes og 
betalingernes lovlighed og 
formelle rigtighed på 
grundlag af hele 
populationen. 

Samme omfang som det 
foregående år. Kun forvaltningsorganerne 

Ti analytiske 
revisionshandlinger 
vedrørende lønninger. 

Udvidet til at omfatte de 
decentrale agenturer og 
andre organer. 

Alle EU-agenturer 

Fem digitale 
revisionshandlinger 
vedrørende 
årsregnskabernes rigtighed. 

Revisionstest forbedret for 
at reducere antallet af de 
afvigelser, der hovedsagelig 
var forbundet med 
afstemningen af konti og 
den tilsvarende kortlægning. 

Kun forvaltningsorganerne 

Automatiserede 
udtræksprocesser i 
forbindelse med 
indhentning af oplysninger 
fra de reviderede enheders 
finansielle 
informationssystemer. 

Udvidet til at omfatte de 
decentrale agenturer og 
andre organer. 

Alle EU-agenturer  

Kilde: Revisionsretten. 

1.39. De automatiserede revisionshandlinger, vi har indført, har på vellykket vis givet 
følgende resultater. 

o De digitale revisionshandlinger vedrørende forpligtelsernes, betalingernes og 
lønningernes lovlighed og formelle rigtighed og regnskabernes rigtighed har gjort det 
muligt at teste hele populationen på meget kort tid. Disse automatiserede 
revisionshandlinger har bidraget til at øge graden af sikkerhed og forbedre revisionens 
kvalitet og produktivitet. 

o Automatiserede analytiske revisionshandlinger gav revisorerne et interaktivt værktøj til 
at identificere mønstre og tendenser og undersøge usædvanlige transaktioner. Systemet 
genererer automatisk grafiske rapporter, som giver revisorerne mulighed for at se 
mønstre og afgøre, om der er behov for yderligere undersøgelse af de underliggende 
oplysninger. 
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o Automatiserede revisionshandlinger har gjort det muligt at opdage fejl i præsentationen 
af de foreløbige årsregnskaber og markere dem med henblik på korrektion inden 
forelæggelsen af de endelige årsregnskaber. 

o Automatiseret indhentning af store mængder støttedokumenter organiseres nu 
automatisk for revisorerne, hvilket sparer meget tid og arbejde. 

1.40. Vi agter at undersøge mulighederne for at udvide vores anvendelse af digitale 
revisionsteknikker til andre områder og til samtlige agenturer. I den forbindelse står vi dog 
over for alvorlige hindringer, da der, som vist i figur 1.13, stadig er mangler i brugen af 
standardiserede IT-værktøjer, navnlig i de decentrale agenturer. Selv om en række agenturer 
har de samme IT-systemer, har vi desuden konstateret, at der er forskel på, hvordan de bruger 
nogle af disse værktøjers funktioner. Denne manglende konsekvens er en anden faktor, der 
begrænser mulighederne for at udvide anvendelsen af digitale revisionshandlinger. 

Figur 1.13 - Der er stadig mangler i brugen af standardiserede IT-
værktøjer, navnlig i de decentrale agenturer 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra agenturerne. 

e-indkøb

Finans-, regnskabs- og rapporteringsværktøjer

Decentraliserede agenturer 
og andre organer (37 i alt)

Forvaltningsorganer 
(6 i alt)

e-forberedelse

e-ansøgning

e-indgivelse

e-evaluering

ABAC Assets

ABAC Datawarehouse 
(Business Intelligence)

19 %

ABAC Workflow

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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1.41. I 2022 lancerer vi et pilotprojekt med henblik på at digitalisere aspekter af 
revisionen af EU-agenturernes offentlige udbud. Projektet er baseret på e-udbudsprogrammet, 
som blev igangsat af Kommissionen i maj 2017. e-udbudsløsningen er i øjeblikket under 
udvikling, men vil på sigt blive udrullet i alle Kommissionens tjenestegrene og i de andre EU-
institutioner og -organer (herunder EU-agenturerne). Den skal dække hele udbudsprocessen 
og være en fuldt integreret, automatiseret og papirløs løsning. Vi følger også nøje udviklingen 
og udrulningen af SUMMA, et nyt regnskabs-, finans- og budgetsystem, der senest i 2025 skal 
erstatte ABAC-systemet, den nuværende finansielle platform. I 2022 havde tre EU-agenturer - 
CINEA, ERA og Eurojust - indført SUMMA på forsøgsbasis.
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Kapitel 2  

Oversigt over resultaterne af revisionen 
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Indledning 
2.1. Dette kapitel giver en oversigt over resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af 
agenturerne for regnskabsåret 2021, herunder dens arbejde med et horisontalt emne 
vedrørende risikoen for interessekonflikter, samt over resultaterne af Revisionsrettens øvrige 
revisionsarbejde i det samme år med relation til agenturerne. Vi foreslår på grundlag af vores 
revisionsarbejde, at agenturerne træffer adskillige foranstaltninger. 
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Resultaterne af den årlige revision af 
agenturerne vedrørende regnskabsåret 
2021 er samlet set positive 
2.2. Vores revision af agenturernes årsregnskaber for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, gav samlet set positive resultater (jf. figur 2.1). Vi har imidlertid fremsat 
bemærkninger om de uregelmæssigheder og svagheder, der påvirker de betalinger, der ligger 
til grund for regnskaberne, navnlig i forbindelse med udbud. 

Figur 2.1 - De årlige revisionserklæringer om agenturernes regnskaber, 
indtægter og betalinger - 2019-2021 

 
Kilde: Revisionsretten. 

"Blanke" erklæringer om regnskabernes rigtighed for samtlige 
agenturer 

2.3. For regnskabsåret 2021 afgiver Revisionsretten revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om regnskaberne for alle 44 agenturer (jf. figur 2.1). 

Punkterne med supplerende oplysninger er vigtige for forståelsen af 
regnskaberne for EMA, Frontex, SRB og EIGE 

2.4. Punkter med supplerende oplysninger gør læserne opmærksomme på forhold, der 
præsenteres eller oplyses i regnskaberne, og som er så vigtige, at de er afgørende for læsernes 
forståelse af regnskaberne eller de underliggende indtægter eller betalinger. Med hensyn til 
regnskabsåret 2021 har vi indsat punkter med supplerende oplysninger vedrørende fire 
agenturer: EMA, Frontex, SRB og EIGE. 

AGENTURER

ERKLÆRINGER

Betalinger
Indtægter
Regnskaber

Erklæring uden forbehold ("blank")
Erklæring med forbehold
Afkræftende erklæring

2019 2020 2021
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2.5. EMA's regnskaber indeholder væsentlige oplysninger om lejekontrakten for EMA's 
tidligere lokaler i London. Lejekontrakten gælder frem til 2039 og indeholder ikke en 
udtrædelsesklausul, men lokalerne kan fremlejes med udlejerens samtykke. I juli 2019 indgik 
EMA en aftale med sin udlejer og har med virkning fra juli 2019 fremlejet sine tidligere lokaler 
til en underlejer på vilkår, som er i overensstemmelse med hovedlejekontrakten. 
Fremlejekontrakten gælder indtil udløbet af EMA's lejemål i juni 2039. Eftersom EMA fortsat er 
part i hovedlejekontrakten, kan det holdes ansvarligt for det samlede resterende beløb, der i 
henhold til vilkårene i denne kontrakt skal betales, hvis underlejeren ikke opfylder sine 
forpligtelser. Pr. 31. december 2021 udgjorde den anslåede udestående leje samt de hertil 
knyttede administrationsgebyrer og forsikringspræmier, som EMA skal betale indtil lejemålets 
ophør, i alt 383 millioner euro. 

2.6. Frontex finansieres over EU-budgettet og gennem bidrag fra Schengenlandene uden 
for EU. Frontex' regnskaber indeholder en oplysning om, at bidragene fra Schengenlandene 
uden for EU ikke var beregnet korrekt. Som følge heraf betalte Schengenlandene uden for EU 
2,6 millioner euro mindre, end de burde have gjort, et beløb, som blev kompenseret over EU-
budgettet. Da der var et overskud i 2021, havde dette dog ingen indvirkning på 
driftsindtægterne i resultatopgørelsen for 2021. 

2.7. SRB er udsat for tvister i forbindelse med dens opkrævning af bidrag til Den Fælles 
Afviklingsfond samt i forbindelse med de opgaver, den udfører i sin egenskab af 
afviklingsmyndighed. SRB's regnskaber indeholder oplysninger om de administrative klager og 
retssager vedrørende ex ante-bidrag, som verserer mellem banker eller nationale 
afviklingsmyndigheder og SRB, samt om andre retssager anlagt mod SRB ved Retten og 
Den Europæiske Unions Domstol. Deres mulige indvirkning på SRB's årsregnskab for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021 (navnlig på eventualforpligtelser, 
hensættelser og passiver), er omfattet af en specifik årlig revision som fastsat i artikel 92, 
stk. 4, i SRM-forordningen. 

2.8. EIGE har i sine regnskaber oplyst en eventualforpligtelse, som realiseres, hvis Litauens 
højesteret afsiger dom mod EIGE i en verserende sag vedrørende vikaransatte. Den potentielle 
finansielle virkning anslås til 22 000 euro. 

2.9. Vi henleder opmærksomheden på oplysningerne fra tre agenturer (EASO, EUSPA og 
SRB) om den effekt, som den russiske angrebskrig mod Ukraine har haft på deres aktiviteter. 
På grund af medlemsstaternes øgede efterspørgsel efter støtte til modtagelse af flygtningen 
fra Ukraine anmodede EASO om flere menneskelige og finansielle ressourcer. EUSPA's 
aktiviteter blev påvirket af, at Galileo-satellitter ikke længere kunne opsendes med russiske 
Soyuz-løfteraketter. SRB vurderer, at krigen øgede risiciene vedrørende den finansielle 
stabilitet, navnlig kreditrisiciene i forbindelse med bankers eksponering over for modparter i 
Rusland, Belarus og Ukraine, og at lån til indenlandske firmaer var mest udsat for at blive 
påvirket af krigen. 
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"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de indtægter, der ligger til grund for agenturernes 
regnskaber 

2.10. For regnskabsåret 2021 afgiver Revisionsretten revisionserklæringer uden forbehold 
("blanke" erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for alle agenturernes regnskaber (jf. figur 2.1). 

Et punkt med supplerende oplysninger bidrager til en bedre forståelse af 
SRB's indtægter 

2.11. Med hensyn til SRB har vi også indsat et punkt med supplerende oplysninger 
vedrørende de forhold, der er beskrevet i punkt 2.7, nemlig at der pågår en retstvist 
vedrørende en del af SRB's indtægter i forbindelse med ex ante-bidrag til Den Fælles 
Afviklingsfond. Dette er relevant for vores erklæring om SRB's indtægter, fordi SRB afhængigt 
af tvistens udfald kan blive nødt til at genberegne visse bankers bidrag. 

Et punkt om andre forhold adresserer et spørgsmål med særlig 
betydning for SRB's indtægter 

2.12. Punkter om andre forhold præsenterer væsentlige forhold, der ikke præsenteres 
eller oplyses i regnskaberne, men som ikke desto mindre er relevante for forståelsen af 
regnskaberne eller de underliggende indtægter eller betalinger. 

2.13. SRM-forordningen fastlægger ikke en samlet og konsekvent kontrolramme til sikring 
af pålideligheden af de oplysninger, bankerne leverer til SRB med henblik på beregning af 
ex ante-bidrag til Den Fælles Afviklingsfond. SRB udfører dog konsekvenskontrol og analytisk 
kontrol af oplysningerne og foretager et antal efterfølgende kontroller hos bankerne. 
Endvidere kan SRB ikke frigive detaljer om de risikojusterede bidragsberegninger for hver 
enkelt bank, eftersom disse er indbyrdes forbundne og omfatter fortrolige oplysninger om 
andre banker. Dette kan begrænse beregningernes gennemsigtighed. 

2.14. Vi bemærkede, at SRB med henblik på beregningen af bidragene for 2021 og 2022 
har forbedret gennemsigtigheden over for bankerne ved at organisere en høringsfase. I 
forbindelse med høringen gav SRB bankerne data, der gav dem mulighed for at simulere 
beregningen af ex ante-bidragene for 2021 og 2022. 
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"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de betalinger, der ligger til grund for agenturernes 
regnskaber, undtagen for eu-LISA 

2.15. For 43 af de 44 agenturer afgiver vi for regnskabsåret 2021 revisionserklæringer 
uden forbehold ("blanke" erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de 
betalinger, der ligger til grund for årsregnskaberne (jf. figur 2.1). 

2.16. For eu-LISA afgiver vi en erklæring med forbehold. Af de 28 betalinger, vi 
reviderede, var seks regelstridige (jf. tekstboks 2.2). Tre af disse betalinger vedrørte en specifik 
kontrakt til gennemførelse af en rammeaftale, men denne kontrakt indeholdt ingen nærmere 
angivelse af de ønskede ydelser (mængder og leveringstidspunkter) og skabte derfor ikke en 
klar retlig forpligtelse. Uden for vores første stikprøve identificerede vi også andre betalinger 
vedrørende denne kontrakt, som var regelstridige på samme måde. De tre øvrige regelstridige 
betalinger i vores første stikprøve vedrørte tre forskellige specifikke kontrakter, som afveg 
grundlæggende fra de respektive rammeaftaler. I alt er udgifter på 18,11 millioner euro berørt. 
Dette udgør 6,2 % af de samlede betalingsbevillinger, der var til rådighed i 2021. 

Tekstboks 2.1 

Problemer med budgetplanlægning og udbud i eu-LISA 

I forbindelse med regnskabsåret 2019 rapporterede vi om risikoen ved at give eu-LISA 
ressourcer før vedtagelsen af den lovgivning, der fastsætter kravene til de IT-systemer, 
der skal udvikles. Vi konstaterede under vores revision, at disse risici var blevet til 
virkelighed: eu-LISA var under tidspres med hensyn til at få indgået forpligtelser og brugt 
bevillinger, før de bortfaldt, hvilket førte til regelbrud i forbindelse med udbud og 
kontraktgennemførelse. Regelbruddene omfattede bl.a. manglende angivelse i en specifik 
kontrakt af de ønskede ydelsers mængde og leveringstidspunkter og ændringer af 
rammeaftalers omfang, varighed eller værdi ud over den fleksibilitet, som 
finansforordningen tillader. Vi afgiver derfor en erklæring med forbehold om lovligheden 
og den formelle rigtighed af eu-LISA's betalinger i 2021. Sidste år afgav vi en erklæring 
med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af eu-LISA's betalinger i 2020 på 
grund af lignende regelbrud i forbindelse med kontraktgennemførelse. 
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Foranstaltninger, der skal træffes 1 

eu-LISA bør forbedre sine udbud og sin kontraktforvaltning, navnlig med henblik på at 
angive de ønskede ydelser og varer i specifikke kontrakter og holde ændringer af 
rammeaftalers omfang, varighed og værdi inden for den fleksibilitet, som 
finansforordningen tillader. 

eu-LISA bør også henvende sig til Kommissionen og foreslå ændringer i den flerårige 
budgetplanlægning, så det først får midler til systemudvikling, når den lovgivning 
(herunder delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger), der fastsætter de 
relevante krav, er vedtaget, og projektomfanget kan angives tilstrækkeligt detaljeret. 

Punktet med supplerende oplysninger bidrager til en bedre forståelse af 
Frontex' betalinger  

2.17. Frontex' regnskaber indeholder en oplysning om betalinger på 18,1 million euro, der 
blev foretaget i 2021 i forbindelse med gennemførelsen af en budgetforpligtelse fra 2020, der 
blev fremført til 2021, uden at Frontex som krævet i EU's finansforordning havde indgået en 
retlig forpligtelse inden udgangen af 2020. Vi rapporterede om dette forhold i vores beretning 
for 202011. De samlede betalinger i 2021 beløb sig til 18 375 458 euro. Frontex afhjalp denne 
uregelmæssighed ved hjælp af efterfølgende retlige forpligtelser i 2021. 

Et punkt om andre forhold adresserer et spørgsmål med særlig 
betydning for HADEA's betalinger 

2.18. Vi henleder opmærksomheden på, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 
2021/17312 gav GD SANTE's generaldirektør myndighed til at fungere som midlertidig direktør 
for HADEA, indtil det opnåede den operationelle kapacitet til at gennemføre sit eget budget. 
Den 19. februar 2021 delegerede GD SANTE's generaldirektør denne myndighed til en anden 
tjenestemand i GD SANTE og udpegede ham som midlertidig direktør for HADEA. Artikel 26 i 
HADEA's finansforordning giver mulighed for at delegere budgetbeføjelser. Bestemmelsen kan 

                                                             
11 Årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020, punkt 3.30.15. 

12 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om oprettelse af Det Europæiske 
Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø, Det Europæiske Forvaltningsorgan for 
Sundhed og Det Digitale Område, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning, 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, Forvaltningsorganet for 
Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og 
Kultur. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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imidlertid ikke fortolkes således, at myndigheden som midlertidig direktør i sin helhed kan 
delegeres, da dette ville være i strid med Kommissionens gennemførelsesafgørelse. 

Vores bemærkninger udpeger områder med behov for 
forbedringer i 33 agenturer 

2.19. Vi fremsætter i alt 77 bemærkninger til 33 agenturer vedrørende områder, hvor der 
er behov for yderligere forbedringer. Dette antal omfatter de to bemærkninger, der danner 
grundlag for erklæringen med forbehold vedrørende eu-LISA, og bemærkningen i punktet med 
supplerende oplysninger vedrørende HADEA. Til sammenligning fremsatte vi 60 bemærkninger 
for regnskabsåret 2020. De fleste af bemærkningerne vedrører mangler med hensyn til 
forvaltnings- og kontrolsystemer, offentlige udbud og budgetforvaltning. Svagheder i 
forbindelse med offentlige udbud er fortsat den vigtigste kilde til regelstridige betalinger. 

2.20. Figur 2.2 og figur 2.3 viser antallet af de forskellige typer bemærkninger, der i 
beretningen fremsættes til de 33 agenturer. 

Figur 2.2 - Antal bemærkninger pr. agentur 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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hvoraf svagheden førte til 
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Figur 2.3 - Antal bemærkninger pr. hyppig fejltype 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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overholdes. Vi reviderede udbud i alle 44 agenturer. Med hensyn til 22 agenturer (ACER, 
BEREC-kontoret, CdT, Cepol, CPVO, EASO, EBA, EEA, EIGE, EIOPA, Eismea, ELA, EMA, EMSA, 
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kontrakter, der var berørt af forskellige mangler i forbindelse med offentlige udbud (jf. 
figur 2.3), herunder at betalinger foretaget i regnskabsåret 2021 vedrørte regelstridige udbud, 
som vi har rapporteret om i tidligere år. Tekstboks 2.2 giver et eksempel på en typisk 
uregelmæssighed i forbindelse med gennemførelsen af offentlige kontrakter. 
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Tekstboks 2.2 

Eksempel på regelstridig gennemførelse af en rammeaftale 

Cepol havde en rammeaftale om rejsebureauydelser, som var gyldig indtil marts 2022. 
Visse lande uden for EU var ikke omfattet af rammeaftalens anvendelsesområde. 
Rejseydelser til disse lande var omfattet af andre kontrakter indtil udgangen af 2020. I 
sommeren 2021 steg sandsynligheden for, at Cepol trods den uforudsigelige 
rejsesituation kunne blive nødt til at tilrettelægge aktiviteter med fysisk tilstedeværelse i 
lande uden for EU. Efter at have vurderet situationen og de forskellige muligheder valgte 
Cepol at anvende den eksisterende rammeaftale til at dække begivenhederne i disse 
lande, selv om disse begivenheder ikke var omfattet af aftalens anvendelsesområde. 
Dette er i strid med finansforordningen. Cepol registrerede afgørelsen i sit register over 
undtagelser. De tilknyttede betalinger, der beløb sig til 76 590 euro i 2021, er 
regelstridige. 

2.22. Vi noterer os en stigning i antallet af udbudsrelaterede bemærkninger vedrørende 
de seneste tre regnskabsår (fra 20 i 2019 og 18 i 2020 til 34 i 2021) samt i antallet af berørte 
agenturer (fra 11 i 2019 og 14 i 2020 til 22 i 2021). Som vist i figur 2.4 har vi siden 
regnskabsåret 2019 hvert år fremsat udbudsrelaterede bemærkninger vedrørende to 
agenturer (Cepol og EMA). 
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Figur 2.4 - Vores bemærkninger om svagheder og uregelmæssigheder i 
forbindelse med offentlige udbud er blevet hyppigere i løbet af de 
seneste tre år 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Foranstaltninger, der skal træffes 2 

Fejl i forbindelse med offentlige udbud er fortsat den type fejl, der oftest konstateres 
under vores revisioner af agenturerne. De berørte agenturer bør forbedre deres offentlige 
udbud yderligere og sørge for fuld overholdelse af de gældende regler for at sikre, at de 
opnår mest mulig valuta for pengene. 

Ved gennemførelsen af rammeaftaler bør agenturerne navnlig kun anvende specifikke 
kontrakter til at indkøbe varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af den relevante 
rammeaftale. Agenturerne bør også sikre, at de overholder de betingelser for ændringer 
af eksisterende kontrakter, der er fastsat i finansforordningen. 

Forvaltnings- og kontrolsystemerne er behæftet med svagheder 

2.23. Agenturerne har status som juridiske personer og er underlagt EU-retten (jf. 
punkt 1.6 og 1.7). Forvaltnings- og kontrolsystemer er afgørende for at sikre, at EU-
agenturerne fungerer korrekt, og finansforordningen kræver indførelse af sådanne systemer til 
understøttelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning. 

2.24. Med hensyn til 16 agenturer (ACER, Cedefop, Cepol, EASA, EBA, EIOPA, Eismea, EIT, 
ELA, ENISA, EPPO, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex og HADEA) rapporterer vi om svagheder i 
forvaltnings- og kontrolsystemer, som ikke vedrører udbud (jf. punkt 2.20 og 2.21) eller 
ansættelser (jf. punkt 2.26). Vores bemærkninger om disse 16 agenturer omhandler 
potentielle tilfælde af interessekonflikter, manglende forudgående/efterfølgende kontrol, 
utilstrækkelig forvaltning af budgetmæssige og retlige forpligtelser og manglende registrering 
af forhold i registret over undtagelser. Figur 2.3 viser de mest almindelige svagheder, vi 
konstaterede i den interne kontrol. Tekstboks 2.3 giver eksempler på sådanne svagheder i 
forbindelse med risikoen for interessekonflikter. 

Tekstboks 2.3 

Ledelsesmæssige problemer og interessekonflikter kan hæmme EU-
agenturernes effektivitet 

De tre europæiske tilsynsmyndigheder - EBA, EIOPA og ESMA - har til opgave at sikre et 
EU-perspektiv på og lige vilkår for tilsynet med finansielle tjenester. Deres 
oprettelsesforordninger indeholder forskellige bestemmelser, der skal sikre, at 
medlemmerne af deres tilsynsråd handler "uafhængigt og objektivt udelukkende i 
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Unionens interesse som helhed" og ikke må "søge eller modtage instrukser fra […] 
regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ"13. 

De europæiske tilsynsmyndigheders forretningsorden fastsætter, at et medlem af et 
tilsynsråd, som har en interessekonflikt i forbindelse med et emne under behandling, ikke 
må deltage i tilsynsrådets drøftelser eller afstemninger om dette emne. Medlemmet må 
dog gerne blive siddende på mødet, hvis ingen modsætter sig dette (EBA og EIOPA), eller 
medmindre flertallet af medlemmerne stemmer for at udelukke vedkommende (ESMA). 
Dette skaber - i hvert fald tilsyneladende - en risiko for, at tilsynsrådet ikke er uafhængigt. 

Vi har i de seneste år i flere særberetninger rapporteret om de ledelsesmæssige 
problemer, som de europæiske tilsynsmyndigheder er berørt af, og disse problemers 
skadelige indvirkning på opfyldelsen af deres mål. 

I vores særberetning om stresstest af banker14 konstaterede vi, at de nationale 
myndigheder er stærkt involveret i EBA's ledelsesstruktur, eftersom EBA's tilsynsråd 
omfatter nationale repræsentanter, hvis udnævnelse ikke skal godkendes af EU-organer. 
Dette kan skabe spændinger, eftersom medlemmer af tilsynsrådet kan arbejde for at 
fremme rent nationale interesser i stedet for bredere europæiske interesser. 

I vores særberetning om forsikringstilsyn15 bemærkede vi, at produktiviteten og 
effektiviteten af EIOPA's arbejde ofte afhang af kvaliteten af de nationale myndigheders 
input og deres vilje til at samarbejde. EIOPA's nuværende ledelsesstruktur gør, at de 
nationale myndigheder kan påvirke, i hvilket omfang deres eget arbejde vil blive 
evalueret, og også påvirke konklusionerne af sådanne evalueringer. Tilsynsrådet 
godkender alle centrale dokumenter, f.eks. EIOPA's tilsynsstrategi. Dette kan bringe 
EIOPA's uafhængighed i fare og forhindre den i at nå sine mål. 

I vores særberetning om bekæmpelse af hvidvask af penge16 konstaterede vi, at EBA's 
personale foretog grundige undersøgelser af mulige overtrædelser af EU-retten, men vi 
fandt samtidig skriftlige dokumentation for forsøg på lobbyvirksomhed over for 
panelmedlemmer i den periode, hvor panelet drøftede en mulig henstilling. Det endte 
med, at tilsynsrådet forkastede udkastet til henstilling. 

                                                             
13 Artikel 42 i forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010. 

14 Særberetning 10/2019: "Stresstest af banker på EU-plan: Der gives oplysninger om banker i 
et hidtil uset omfang, men der er brug for bedre koordinering og større fokus på risici". 

15 Særberetning 29/2018: "EIOPA bidrog væsentligt til tilsynet og stabiliteten i 
forsikringssektoren, men der er fortsat store udfordringer". 

16 Særberetning 13/2021: "EU's indsats for at bekæmpe hvidvask af penge i banksektoren er 
fragmenteret, og gennemførelsen er utilstrækkelig". 
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I vores særberetning om investeringsfonde17 konstaterede vi, at ESMA står over for 
udfordringer hvad angår effektiv anvendelse af sine værktøjer. Disse udfordringer 
omfatter problemer forårsaget af ESMA's egen ledelsesstruktur og af, at den er afhængig 
af de nationale myndigheders gode vilje og sit eget tilsynsråds villighed. Vi konstaterede, 
at disse parter foretrak "ikke-invasive" konvergensværktøjer, hvis effektivitet endnu ikke 
er påvist, og som ofte ikke førte til et effektivt og konsekvent tilsyn. Dette begrænsede 
ESMA's effektivitet. 

I alle tilfældene anbefalede vi Kommissionen at overveje at foreslå ændringer af de 
europæiske tilsynsmyndigheders ledelsesstruktur, som vil gøre det muligt for dem at 
udnytte deres beføjelser mere effektivt. I 2019 godkendte EU-lovgiverne imidlertid ikke 
Kommissionens forslag18 til en revideret ledelsesstruktur. 

2.25. Punkt 2.30-2.42 indeholder nærmere oplysninger om, hvordan agenturerne 
håndterer potentielle interessekonflikter, når ledende medarbejdere eller 
bestyrelsesmedlemmer påtager sig lønnede eksterne aktiviteter under deres EU-tjeneste, eller 
når de forlader tjenesten og tiltræder en ny stilling et andet sted. 

Svagheder i rekrutteringen er ofte forbundet med evalueringsprocessen 

2.26. Med hensyn til ni agenturer (BEREC-kontoret, Cedefop, EBA, EIGE, EMA, EPPO, 
EUSPA, Frontex og SRB) rapporterer vi om svagheder vedrørende forskellige aspekter af 
ansættelsesprocedurerne, herunder evalueringsprocesser og stillingsopslag. Figur 2.3 viser de 
mest almindelige svagheder i ansættelsesprocedurer. 

Svagheder i budgetforvaltningen resulterer typisk i store fremførsler 
eller for sene betalinger 

2.27. Med hensyn til ti agenturer (ACER, Cedefop, EACEA, EPPO, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, 
FRA, Frontex og HADEA) rapporterer vi om svagheder i forbindelse med forskellige aspekter af 
budgetforvaltningen, f.eks. uforholdsmæssigt store fremførsler af bevillinger og høje 
forekomster af for sene betalinger. Figur 2.3 viser de mest almindelige svagheder i 
budgetforvaltningen. 

                                                             
17 Særberetning 04/2022: "Investeringsfonde: EU's foranstaltninger har endnu ikke skabt et 

ægte indre marked til gavn for investorerne". 

18 Kommissionens forslag til ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og 
(EU) nr. 1095/2010 (COM(2017) 536 final). 
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2.28. I henhold til EU's finansforordning kan budgetbevillinger for et givet regnskabsår 
under visse betingelser fremføres til det følgende regnskabsår19. Figur 2.5 viser omfanget af 
fremførsler pr. budgetafsnit for hvert agentur. EU-finansforordningen fastsætter ingen lofter 
for sådanne fremførsler, og fremførslerne kan i et vist omfang forklares med henvisning til 
aktionernes flerårige karakter, men uforholdsmæssigt store fremførsler kan indikere 
forsinkelser i gennemførelsen af arbejdsprogrammer eller udbudsplaner. Alternativt kan de 
indikere et strukturelt problem, en svag budgetplanlægning eller eventuelt en overtrædelse af 
budgetprincippet om etårighed. Vi rapporterer om sådanne svagheder vedrørende fire 
agenturer (ACER, EACEA, eu-LISA og FRA). 

Figur 2.5 - Omfanget af fremførsler pr. budgetafsnit 

 
Kilde: Agenturernes endelige årsregnskaber for 2021, tal kompileret af Revisionsretten. 

                                                             
19 Artikel 12 og 13 i EU's finansforordning. 
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Foranstaltninger, der skal træffes 3 

For at rette op på uforholdsmæssigt store fremførsler bør de berørte agenturer yderligere 
forbedre deres budgetplanlægning og deres gennemførelsescyklusser. 

Agenturerne følger op på tidligere års revisionsbemærkninger 

2.29. Vi giver oplysninger om status for de opfølgningsforanstaltninger, agenturerne har 
truffet som reaktion på vores bemærkninger fra tidligere år. Figur 2.6 viser, at agenturerne i 
2021 havde gennemført 67 korrigerende foranstaltninger vedrørende de 139 bemærkninger, 
der ikke var blevet adresseret ved udgangen af 2020, og var i gang med 39. Med hensyn til 
22 agenturer (ACER, BEREC-kontoret, Cepol, CPVO, EASA, EASO, EFSA, Eismea, EIT, EMA, 
EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex og SRB) 
rapporterer vi, at der vedrørende i alt 48 bemærkninger fra tidligere år endnu ikke er 
gennemført korrigerende foranstaltninger, og at der vedrørende ni af disse ikke er igangsat 
nogen. 

Figur 2.6 - Agenturernes opfølgning på tidligere års bemærkninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

2.30. I tekstboks 2.4 redegøres der for de forskellige opfølgningsstatusser, der anvendes i 
denne beretning, og der gives eksempler på de typiske situationer, som de gælder for. 
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Tekstboks 2.4 

Redegørelse for de opfølgningsstatusser, der anvendes i denne 
beretning 

Afsluttet: Agenturet har foretaget forbedringer som reaktion på bemærkningen, hvilket 
understøttes af dokumentation og er kontrolleret af Revisionsretten. 

I gang: Der er visse tegn på, at der er truffet korrigerende foranstaltninger, men 
processen er endnu ikke fuldt gennemført eller afsluttet. 

Ikke igangsat: Agenturet har hverken fulgt op på bemærkningen eller erklæret sig uenig. 

Ikke relevant: Bemærkningen er ikke længere relevant, eller også er den kontrakt, der 
udløste bemærkningen, udløbet. Bruges også, når omstændighederne har ændret sig, så 
det er for omkostningskrævende at adressere problemet. 
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Svagheder og god praksis i 
agenturernes håndtering af potentielle 
svingdørssituationer 
2.31. Vi supplerede vores tilbagevendende revisionsarbejde vedrørende pålideligheden af 
agenturernes regnskaber og lovligheden og den formelle rigtighed af deres indtægter og 
betalinger med en analyse af, hvordan de håndterede potentielle svingdørssituationer. 
Tekstboks 2.5 forklarer, hvad svingdørssituationer er, og hvordan de hænger sammen med 
risikoen for interessekonflikter og påvirkning af den politiske beslutningstagning. 

Tekstboks 2.5 

Hvad er svingdørssituationer, og hvorfor er de vigtige? 

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) definerer 
"svingdørsfænomenet" på følgende måde: Interessekonflikter kan opstå og udgøre en 
risiko for påvirkning af den politiske beslutningstagning, når der skiftes mellem stillinger i 
den offentlige og den private sektor. Når den nye jobfunktion i den private sektor vedrører 
et område, som er omfattet af fortrolighed, eller som direkte blev forvaltet af den tidligere 
tjenestemand, kan det såkaldte svingdørsfænomen opfattes som givende vedkommende 
en urimelig fordel i form af information, relationer eller andre fortrin opnået i forbindelse 
med den tidligere offentlige jobfunktion. I nogle tilfælde kan tjenestemænd blive fristet til 
at træffe eller opfattes som havende truffet beslutninger, der ikke er i offentlighedens, 
men i en tidligere eller fremtidig arbejdsgivers interesse.20 

I EU-sammenhæng beskriver Den Europæiske Ombudsmand21 det på denne måde: Når 
tjenestemænd skifter til den private sektor, beskrives de ofte som værende gået gennem 
"svingdøren". Dette kan udgøre en risiko for EU-institutionernes integritet, fordi værdifuld 
intern viden kan bevæge sig over i den private sektor, tidligere tjenestemænd kan udøve 
lobbyvirksomhed over for deres tidligere kolleger, eller aktuelle tjenestemænd kan 
påvirkes af udsigten til en eventuel fremtidig ansættelse. 

Hvis en tjenestemand påtager sig en lønnet ekstern aktivitet, mens vedkommende 
arbejder for en EU-institution eller et EU-organ, f.eks. et agentur, kan det indebære de 
samme risici, som hvis vedkommende blev ansat i et nyt job efter at have forladt EU's 
offentlige tjeneste. 

                                                             
20 "OECD Public Integrity Handbook", kapitel 13.3.2. 

21 "The European Ombudsman's work on revolving doors". 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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2.32. Vi besluttede at undersøge dette emne på grund af dets betydning ikke kun for EU-
agenturernes korrekte funktion, men også for deres omdømme og mere generelt for EU's 
omdømme som helhed. Agenturerne er særligt udsatte for risikoen for svingdørssituationer på 
grund af deres afhængighed af midlertidigt ansatte, som medfører en høj 
personaleudskiftning, og på grund af deres ledelsesmodel med bestyrelser22, hvis medlemmer 
ofte sidder i relativt kort tid. For nogle agenturer øges denne risiko yderligere af, at de har 
betydelige reguleringsmæssige beføjelser (f.eks. EBA, EIOPA og ESMA) eller forbindelser til 
industrien (f.eks. EASA, ECHA eller EFSA). 

Vi undersøgte tilfælde i årene 2019-2021, hvor ledende medarbejdere (administrerende 
direktører, direktører og tjenestemænd i lønklasse AD14-AD16) tiltrådte et job efter at have 
forladt et agentur eller udførte en lønnet ekstern aktivitet, mens de arbejdede for et agentur. 
Vi undersøgte også lignende tilfælde vedrørende medlemmer og tidligere medlemmer af 
agenturernes bestyrelser; i disse tilfælde havde nogle agenturer kun foretaget vurderinger på 
grundlag af egne interne regler. Vores revision omfattede 40 agenturer. Kun Chafea, som blev 
lukket i 2021, og tre agenturer, der først blev operationelle eller selvstændige i 2021 (ELA, 
EPPO og HADEA), blev ikke undersøgt. Tekstboks 2.6 forklarer de relevante retsstandarder.  

2.33. Figur 2.7 illustrerer omfanget af vores revision. 

Tekstboks 2.6 

EU's retlige ramme for håndtering af svingdørsrisici 

Reglerne for håndtering af potentielle svingdørssituationer og den dermed forbundne 
risiko for interessekonflikter er primært fastsat i EU's personalevedtægt23. Disse regler 
gælder for tidligere og nuværende ansatte i EU's institutioner og organer, herunder EU-
agenturerne. Reglerne fastsætter bl.a. følgende: 

o Ansatte skal underrette deres agentur, hvis de planlægger at tiltræde en stilling 
senest to år efter, at de har forladt EU's offentlige tjeneste. 

o Inden et agentur giver eller afslår at give tidligere ansatte tilladelse til at udføre en 
ekstern aktivitet eller blive ansat i et nyt job, skal det høre Det Paritetiske 
Samarbejdsudvalg. 

                                                             
22 Bestyrelsernes navne varierer fra agentur til agentur: I nogle agenturer kaldes de tilsynsråd, 

og i andre administrationsråd. Forvaltningsorganerne ledes derimod af styrelseskomitéer. 

23 Artikel 12, 12b, 16 og 17 i EU's forordning om vedtægten for tjenestemænd og om 
ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Det europæiske økonomiske Fællesskab og 
Det europæiske Atomenergifællesskab. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o Hvis et agentur mener, at der er risiko for en interessekonflikt, kan det forbyde den 
ansatte at acceptere stillingen eller vælge kun at give sin godkendelse på visse 
betingelser. 

o Agenturerne skal også forbyde tidligere ledende medarbejdere at udøve 
lobbyvirksomhed over for institutionens personale i de 12 måneder, der følger efter 
udtrædelsen af tjenesten. 

o Agenturerne skal hvert år offentliggøre en liste over de tilfælde, de har vurderet 
med hensyn til risikoen for lobbyvirksomhed. 

Disse regler gælder dog ikke for medlemmerne af agenturernes bestyrelser, da de ikke 
betragtes som en del af agenturernes personale. Ikke desto mindre har ni agenturer 
interne regler på dette område. 

 

Figur 2.7 - Vores arbejde med svingdørssituationer omfattede 
agenturernes ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Den nuværende retlige ramme mangler klare krav om 
overholdelse og overvågning 

2.34. Som nævnt i tekstboks 2.6 finder personalevedtægten (herunder dens regler 
vedrørende svingdørssituationer og interessekonflikter mere generelt) pr. definition ikke 
anvendelse på medlemmerne af agenturernes bestyrelser, da de ikke er en del af agenturernes 
personale. Reglerne gælder heller ikke medlemmer af agenturernes videnskabelige udvalg, 
ekspertgrupper og andre lignende organer. Dette efterlader et juridisk tomrum, fordi der ikke 
er noget fælles retsgrundlag, der for disse kategorier af personer, som arbejder for EU-
agenturerne, fastsætter minimumskrav vedrørende risikoen for interessekonflikter og 
svingdørssituationer. Det er op til hvert enkelt agentur at fastsætte regler. 

Omfattet af
dette kapitel

ANSATTE IKKEANSATTE

Ledende medarbejdere
(administrerende direktører, direktører og 
tjenestemænd i lønklasse AD14-AD16)

Bestyrelsesmedlemmer

Ikkeledende medarbejdere Medlemmer af videnskabelige udvalg 
og ekspertgrupper

Almindelige "svingdørsregler" i 
personalevedtægten (bl.a. specifikke 
bestemmelser for ledende medarbejdere)

Ni agenturer (EIT, EIOPA, EFSA, EMA, 
ESMA, EUIPO, Europol, FRA og SRB) har 
deres egne interne regler for 
bestyrelsesmedlemmer

GÆLDENDE 
REGLER



 54 

 

Foranstaltninger, der skal træffes 4 

Netværket af EU-agenturer bør henvende sig til Kommissionen og EU-lovgiverne og 
foreslå ændringer af den lovgivningsmæssige ramme, så der kan fastsættes et 
minimumssæt af regler for medlemmer af EU-agenturernes bestyrelser vedrørende 
interessekonflikter og svingdørssituationer. Hvor det er relevant, bør lignende regler også 
gælde for medlemmer af videnskabelige udvalg, ekspertgrupper og lignende organer 
uden for personalevedtægtens anvendelsesområde. 

2.35. EU's retlige ramme for håndtering af risikoen for svingdørssituationer pålægger kun 
EU's institutioner og organer (herunder EU-agenturerne) meget begrænsede forpligtelser til at 
overvåge, at nuværende og tidligere ansatte overholder kravene vedrørende 
svingdørssituationer. Den angiver ikke, hvordan en sådan overvågning kan finde sted, eller 
hvilke værktøjer der kan anvendes til dette formål. De fleste agenturer foretager derfor ikke en 
sådan overvågning (jf. punkt 2.41), hvilket betyder, at det sandsynligvis ikke vil blive opdaget, 
hvis svingdørssituationer og overtrædelser af restriktioner pålagt afgående personale i 
forbindelse med jobskifte ikke anmeldes. 

2.36. Reglerne vedrørende overvågning og håndtering af svingdørssituationer og den 
dermed forbundne risiko for interessekonflikter er ikke tilstrækkeligt eksplicitte hvad angår de 
berørte EU-institutioners og -organers forpligtelse til hvert år at offentliggøre en liste over de 
tilfælde, de har vurderet med hensyn til risikoen for lobbyvirksomhed. Den Europæiske 
Ombudsmand rapporterede allerede om dette spørgsmål i 2017 (jf. tekstboks 2.7). De 
relevante bestemmelser i personalevedtægten er ikke blevet ændret siden da. 

Tekstboks 2.7 

Den Europæiske Ombudsmand opfordrede til større 
gennemsigtighed i vurderingen af tilfælde med hensyn til risikoen for 
lobbyvirksomhed 

I en rapport fra 201724 anførte Den Europæiske Ombudsmand, at der burde være 
offentliggjort oplysninger om alle de vurderede tilfælde, uanset om institutionen mente, 
at den anmeldte erhvervsaktivitet kunne eller ville indebære lobbyvirksomhed, eller ej, da 
dette er nødvendigt for at sikre en effektiv og meningsfuld anvendelse af artikel 16, stk. 3 
og 4. Den Europæiske Ombudsmand anførte, at bl.a. følgende oplysninger bør 
offentliggøres: 

                                                             
24 "Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban". 

https://www.ombudsman.europa.eu/da/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/da/doc/inspection-report/en/110521
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- den ledende medarbejders navn 

- den ledende medarbejders fratrædelsesdato 

- den ledende medarbejders stillingstype og en beskrivelse af de udførte opgaver i de 
seneste tre år i EU's offentlige tjeneste 

- den fremtidige arbejdsgivers navn og en beskrivelse af den type opgaver, der skal 
udføres i den nye stilling; alternativt en beskrivelse af den påtænkte selvstændige 
erhvervsaktivitet 

- hvis den fremtidige arbejdsgiver eller den selvstændige virksomhed er registreret i 
EU's åbenhedsregister: et link til den relevante registrering 

- institutionens detaljerede vurdering af tilfældet, herunder dens konklusion om, 
hvorvidt den vil give sin godkendelse - med eller uden begrænsninger - og en 
erklæring om, hvorvidt den påtænkte aktivitet kan indebære lobbyvirksomhed og 
derfor berettiger til et forbud mod dette. 

Agenturerne overholder for det meste deres retlige 
forpligtelser  

2.37. Når en nuværende eller tidligere ansat underretter et agentur om sine planer om at 
tiltræde en ny stilling, har agenturet 30 arbejdsdage til at træffe en afgørelse. Der er ikke 
fastsat en sådan frist, når det gælder eksterne aktiviteter. Inden agenturet træffer afgørelse, 
skal det høre Det Paritetiske Samarbejdsudvalg. Standardprocessen for vurdering af et tilfælde 
er illustreret i figur 2.8. 
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Figur 2.8 - Agenturernes standardproces for vurdering af potentielle 
svingdørssituationer 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Ansøgning om 
godkendelse af 
beskæftigelse efter 
ophørt 
ansættelse/ekstern 
aktivitet
(mindst 30 arbejdsdage før 
den påtænkte startdato) 

Ansøgning sendes til 
HR eller ledelsen (for 
forvaltningsorganer 
til GD HR)

Afgørelse fra 
ledelsen/HR om 
vurderingen af 
ansøgningen

Findes der
et Etikudvalg 
(indhentning af 
udtalelse)

Findes der ikke
et Etikudvalg 
(indhentning af udtalelse 
fra Det Paritetiske 
Samarbejdsudvalg -
personalevedtægtens 
artikel 16)

Udtalelse fra 
Etikudvalget

Udtalelse fra 
Det Paritetiske 
Samarbejdsudvalg

Ansættelses-
myndighedens 
vurdering af 
ansøgningen

Afgørelse om 
ansøgningen
(inden for 30 dage fra 
ansøgningen)

Meddelelse om 
afgørelsen til de 
berørte parter

Opfølgning på 
afgørelsen

Offentliggørelse af 
vurderede tilfælde
Personalevedtægte
ns artikel 16, stk. 4

Supplerende dokumenter

• Erklæring om fravær af 
interessekonflikter og om 
fortrolighed

• Præcisering af arten og de 
aktiviteter, der skal udføres

Type afgørelse

• Ingen interessekonflikt/positiv 
vurdering/godkendelse af 
anmodningen

• Interessekonflikten kan 
afhjælpes med restriktioner og 
derfor en positiv 
vurdering/godkendelse

• Negativ vurdering/afslag på 
anmodningen

• Ingen afgørelse inden for frist 
på 30 dage

For decentrale agenturer
• Bestyrelsen

For forvaltningsorganer
• GD HR

Kriterier
• Personalevedtægtens artikel 16 

og eksisterende specifikke 
bestemmelser

Berørte parter

• Berørt tidligere eller nuværende 
medarbejder

• Bestyrelsen eller 
administrationsrådet

• HR-enhed
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2.38. I løbet af de seneste tre år (2019-2021) havde kun 20 af de 40 agenturer, vi 
undersøgte, vurderet potentielle svingdørssituationer vedrørende ledende medarbejdere. Kun 
fem havde vurderet tilfælde, som vedrørte medlemmer af deres bestyrelser, som tiltrådte en 
ny stilling eller påbegyndte en ekstern aktivitet. Som vist i figur 2.9 var det samlede antal 
vurderede tilfælde 71, hvoraf 43 vedrørte ledende medarbejdere og 28 vedrørte 
bestyrelsesmedlemmer. Disse tal er baseret på de oplysninger, vi modtog fra agenturerne, som 
igen generelt havde baseret sig på egenerklæringer fra de pågældende medarbejdere og 
bestyrelsesmedlemmer. Vi har ikke foretaget nogen undersøgelse for at identificere tilfælde, 
der ikke er blevet anmeldt. 

Figur 2.9 - De fleste agenturer vurderede meget få eller slet ingen 
tilfælde 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra agenturerne. 

2.39. Vi undersøgte en stikprøve på 17 af disse tilfælde og konkluderede, at agenturerne 
generelt opfyldte de gældende retlige krav. Undtagelserne er beskrevet i punkt 3.2.10, 3.4.9, 
3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 og 3.33.9. De overtrædelser, vi konstaterede, vedrørte forpligtelsen til 
at offentliggøre en liste over vurderede sager, høre Det Paritetiske Samarbejdsudvalg eller 
træffe en formel afgørelse inden for 30 arbejdsdage. 

Ledende medarbejdere Bestyrelsesmedlemmer

Tilfælde vedrørende beskæftigelse efter ophørt EU-ansættelse

Tilfælde vedrørende en ekstern aktivitet

20 15 10 5
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Figur 2.10 - Vi konstaterede proceduremæssige overtrædelser i seks 
agenturer 

 
Kilde: Revisionsretten. 

 

Foranstaltninger, der skal træffes 5 

Agenturerne bør styrke deres interne procedurer og kontroller vedrørende potentielle 
svingdørssituationer for at sikre fuld overholdelse af de gældende regler. De bør navnlig: 

- træffe formelle afgørelser inden for den gældende frist 

- høre Det Paritetiske Samarbejdsudvalg i alle tilfælde, inden der træffes afgørelse 

- offentliggøre en liste over alle de sager, de har vurderet med hensyn til risikoen for 
lobbyvirksomhed. 

Kun få agenturer går ud over de lovbestemte minimumskrav, 
når de håndterer potentielle svingdørssituationer  

2.40. Ni agenturer havde indført deres egne interne regler for at håndtere manglen på 
bestemmelser i EU-lovgivningen om de aktiviteter, der udføres af medlemmerne af 
agenturernes bestyrelser (som beskrevet i tekstboks 2.6). Jf. tekstboks 2.8. 

Liste over vurderede 
tilfælde ikke 

offentliggjort

Det Paritetiske 
Samarbejdsudvalg 

ikke hørt

Afgørelse truffet for 
sent eller ikke truffet

Årsager til 
restriktioner ikke 

angivet i afgørelsen

ACER

EASA

EIOPA

ENISA

Europol

EUSPA
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Tekstboks 2.8 

Ni agenturer (EBA, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europol, FRA og 
SRB) har specifikke bestemmelser vedrørende risikoen for 
svingdørssituationer for deres bestyrelsesmedlemmer 

EMA's interne regler kræver, at bestyrelsesmedlemmer (og deres suppleanter) straks 
underretter EMA, hvis de har til hensigt at udøve erhvervsmæssige aktiviteter med 
medicinalfirmaer. EMA skal fra det tidspunkt, hvor det modtager en sådan underretning, 
udelukke den berørte person fra at deltage yderligere i bestyrelsens aktiviteter. For 
medlemmerne af EMA's videnskabelige udvalg og ekspertgrupper gælder der lignende 
regler. 

EIT har en adfærdskodeks, som adresserer interessekonflikter for 
bestyrelsesmedlemmerne. Den forhindrer bestyrelsesmedlemmer i at tiltræde enhver 
stilling, lønnet eller ulønnet, i virksomheder, forskningscentre eller på universiteter, der 
deltager i EIT's videns- og innovationsfællesskaber, eller modtage EIT-tilskud i to år efter, 
at de har fratrådt deres bestyrelsespost. 

2.41. De resterende 31 agenturer tager i forbindelse med potentielle tilfælde af 
svingdørssituationer kun nuværende og tidligere ansatte i betragtning. Som følge heraf er det 
kun en lille del af disse potentielle tilfælde, der vurderes blandt agenturernes 
bestyrelsesmedlemmer (jf. figur 2.11). Dette kan føre til opfattede eller faktiske 
interessekonflikter, hvilket potentielt kan medføre: 

o at beslutninger ikke træffes i offentlighedens interesse, men i det pågældende 
bestyrelsesmedlems fremtidige arbejdsgivers interesse 

o urimelige fordele for visse enheder i den private sektor med hensyn til insiderinformation 
eller forbindelser/lobbyvirksomhed. 
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Figur 2.11 - Kun få potentielle tilfælde af svingdørssituationer for 
agenturernes bestyrelsesmedlemmer vurderes 

 
Kilde: Revisionsretten, baseret på oplysninger fra agenturerne. 

Foranstaltninger, der skal træffes 6 

Agenturerne bør indføre interne regler for deres bestyrelsesmedlemmer om 
interessekonflikter i almindelighed og svingdørssituationer i særdeleshed. 

2.42. Generelt konstaterede vi, at agenturerne næsten udelukkende forlader sig på 
egenerklæringer fra de berørte medarbejdere til at identificere potentielle 
svingdørssituationer og den dermed forbundne risiko for interessekonflikter. De fleste 
agenturer tager ikke skridt til at undersøge, om nuværende medarbejdere udfører 
ikkeanmeldte eksterne aktiviteter, eller om deres tidligere ansatte har tiltrådt nye stillinger 
uden at underrette agenturet herom. De overvåger heller ikke, om tidligere ansatte overholder 
eventuelle restriktioner, som de er blevet pålagt i forhold til deres nye job. Vi fandt imidlertid 
fire eksempler på gode praksis, hvor agenturer har indført procedurer til overvågning af disse 
forhold (jf. tekstboks 2.9). 

Bestyrelsesmedlemmer

Ledende medarbejdere

Gennemsnitligt 
antal stillinger

Antal 
afgange

Antal vurderede 
tilfælde

1 435 659 25

121 45 38
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Tekstboks 2.9 

Kun fire agenturer (BEREC-kontoret, SRB, EBA og ESMA) har indført 
procedurer til overvågning af overholdelsen af reglerne for 
svingdørssituationer 

BEREC-kontoret har indført procedurer for stikprøvekontrol af tidligere medarbejderes 
overholdelse af deres forpligtelser i henhold til artikel 16 i personalevedtægten. Denne 
kontrol fokuserer på ledende medarbejdere og medarbejdere, som enten har fået forbud 
mod at udøve en bestemt erhvervsaktivitet eller har fået lov til at tiltræde en ny stilling 
med visse begrænsninger. 

SRB har indført procedurer til at foretage overholdelseskontrol af medarbejdere, der har 
forladt SRB inden for de seneste to år, og anvender i den forbindelse offentligt 
tilgængelige databaser. 

 

Foranstaltninger, der skal træffes 7 

Agenturerne bør foretage aktiv overvågning af deres ledende medarbejderes 
erhvervsaktiviteter (herunder de ledende medarbejdere, der har forladt agenturet inden 
for de seneste to år) for at være i stand til at opdage uanmeldte tilfælde af 
svingdørssituationer og sikre overholdelse af tidligere pålagte restriktioner. 
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Andre agenturrelaterede produkter 
udsendt af Revisionsretten 
2.43. Ud over de revisionsberetninger, der specifikt omhandlede agenturerne, udsendte vi 
i løbet af 2021 og første halvdel af 2022 også et antal særberetninger om gennemførelsen af 
EU's politikker, som henviste til en række af agenturerne. Tabel 2.1 viser indholdet af fem 
udvalgte beretninger, mens en fuldstændig liste findes i figur 2.12. 

Tabel 2.1 - De vigtigste punkter i et udvalg af nylige særberetninger 
vedrørende EU-agenturerne 

Særberetning og 
berørt agentur Vigtigste punkter 

Særberetning 
06/2022 

"Intellektuelle 
ejendomsrettigheder 
i EU: Beskyttelsen er 
ikke fuldstændig 
vandtæt" 

EUIPO 

Ved denne revision vurderede vi, om intellektuelle 
ejendomsrettigheder vedrørende EU-varemærker, EF-design og 
geografiske betegnelser i EU var godt beskyttet på det indre 
marked. 

Vi konstaterede, at beskyttelsen generelt var robust trods visse 
lovgivningsmæssige mangler. Manglen på en klar metode til 
fastsættelse af EU-gebyrer resulterer i et gebyrniveau, der medfører 
akkumulerede overskud. Vi konstaterede også mangler i 
lovgivningen vedrørende EUIPO's rammer for forvaltning og 
ansvarlighed. 

Vi anbefalede, at Kommissionen fuldstændiggør og ajourfører de 
lovgivningsmæssige rammer og vurderer forvaltningsordningerne 
og metoden for fastsættelse af gebyrer i forbindelse med sin 
evaluering af EUIPO's indvirkning, effektivitet og produktivitet og af 
dets arbejdsmetoder. Vi anbefalede også, at EUIPO forbedrer sine 
finansierings-, kontrol- og evalueringssystemer ved at tilbyde en 
forsvarlig metode til beregning af faste beløb, en korrekt 
begrundelse for driftsomkostningerne for EU's offentlige databaser 
for EU-varemærker og EF-design og forbedrede evalueringssystemer 
for europæisk samarbejde. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_DA.pdf
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Særberetning og 
berørt agentur Vigtigste punkter 

Særberetning 
05/2022 

"Cybersikkerhed i 
EU's institutioner, 
organer og 
agenturer: 
Beredskabsniveauet 
står samlet set ikke 
mål med truslerne" 

ENISA 

Antallet af cyberangreb på EU's institutioner, organer og agenturer 
er kraftigt stigende. Da EU's institutioner, organer og agenturer er 
tæt forbundne, kan svagheder i én eller ét af dem udsætte de andre 
for sikkerhedstrusler. Vi undersøgte, om EU's institutioner, organer 
og agenturer har passende ordninger til at beskytte sig mod 
cybertrusler.  

Vi konstaterede, at EU-institutionernes, -organernes og -
agenturernes beredskabsniveau samlet set ikke står mål med 
truslerne, og at de har meget forskellige modenhedsniveauer, når 
det gælder cybersikkerhed. Vi anbefaler, at Kommissionen 
forbedrer EU-institutionernes, -organernes og -agenturernes 
beredskab ved at fremsætte forslag om indførelse af bindende 
cybersikkerhedsregler og øgede ressourcer til IT-
Beredskabsenheden for EU's Institutioner, Organer og Agenturer 
(CERT-EU). Kommissionen bør endvidere fremme yderligere 
synergier mellem EU-institutionerne, -organerne og -agenturerne, 
og CERT-EU og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed 
bør koncentrere deres støtte om mindre modne EU-institutioner, 
-organer og -agenturer. 

Særberetning 
04/2022 

"Investeringsfonde: 
EU's foranstaltninger 
har endnu ikke skabt 
et ægte indre 
marked til gavn for 
investorerne" 

ESMA 

Investeringsfonde spiller en central rolle i den europæiske 
kapitalmarkedsunion, idet de hjælper investorer med effektivt at 
fordele deres kapital. Vi vurderede hensigtsmæssigheden af den 
retlige ramme, EU's indsats for at skabe et ensartet og effektivt 
tilsyn i alle medlemsstater og EU's arbejde med investorbeskyttelse 
og finansiel stabilitet. 

Vi konstaterede, at EU's foranstaltninger havde muliggjort et indre 
marked for investeringsfonde, men endnu ikke havde skabt de 
ønskede resultater, eftersom ægte grænseoverskridende aktiviteter 
og fordelene for investorerne stadig var begrænsede. ESMA havde 
bestræbt sig på at fremme tilsynsmæssig konvergens, hvilket havde 
resulteret i en let forbedret kvalitet af tilsynet og havde mindsket 
forskellene. ESMA kunne imidlertid ikke måle disse fremskridt og 
havde begrænset viden om, hvorvidt tilsynsniveauet var lige højt i 
alle medlemsstaterne. Ikke desto mindre afslørede ESMA's arbejde 
svagheder i det nationale tilsyn samt visse divergerende praksis. For 
at opnå et konsekvent tilsyn var ESMA afhængig af de nationale 
tilsynsmyndigheders gode vilje og sit eget tilsynsråds villighed. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_DA.pdf
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Særberetning og 
berørt agentur Vigtigste punkter 

Særberetning 
19/2021 

"Europols støtte til 
bekæmpelse af 
migrantsmugling: 
Europol er en 
værdsat partner, 
men gør ikke nok 
brug af datakilder og 
resultatmåling" 

Europol 

Migrantsmugling har i de senere år udgjort en væsentlig humanitær 
og sikkerhedsmæssig udfordring for EU. I vores revision vurderede 
vi, om Europol havde støttet EU-medlemsstaterne effektivt i 
optrævlingen af kriminelle netværk involveret i organiseret 
migrantsmugling.  

Vi konstaterede, at Europols partnere værdsatte dets støtte, men 
svagheder med hensyn til at måle Europols resultater forhindrede 
os i fuldt ud at evaluere støttens virkning. Vi konstaterede også, at 
Europols brug af tilgængelige europæiske datakilder nogle gange 
var begrænset. Vi anbefalede, at Europol bruger alle tilgængelige 
datakilder, styrker udvekslingen af oplysninger med sine partnere, 
forbedrer resultatovervågningen og -rapporteringen for så vidt 
angår sine aktiviteter vedrørende bekæmpelse af migrantsmugling 
og gør processen for prioritering af migrantsmuglingssager, der 
hidrører fra medlemsstaterne, mere gennemsigtig. 

Særberetning 
08/2021 

"Frontex' støtte til 
forvaltningen af de 
ydre grænser: endnu 
ikke effektiv nok" 

Frontex 

Ved denne revision vurderede vi, om Frontex havde udført fire af 
sine seks hovedaktiviteter effektivt med henblik på at bidrage til 
gennemførelsen af en europæisk integreret grænseforvaltning og 
dermed støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at 
forebygge, opdage og reagere på ulovlig indvandring og 
grænseoverskridende kriminalitet. Vi undersøgte også, hvor parat 
Frontex var til at opfylde sit nye og udvidede 2019-mandat. 

Vi konkluderede, at Frontex' støtte til medlemsstaternes og de 
associerede Schengenlandes bekæmpelse af ulovlig indvandring og 
grænseoverskridende kriminalitet ikke var effektiv nok. Vi 
konstaterede, at Frontex ikke fuldt ud havde opfyldt sit 2016-
mandat, og vi fremhævede adskillige risici i forbindelse med 
Frontex' 2019-mandat. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_DA.pdf
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Figur 2.12 - Revisionsrettens andre særberetninger fra 2021 og første 
halvdel af 2022, der henviser til agenturer 

 

Afdeling I
Bæredygtig brug af 
naturressourcer

FFR 3 FFR 4 FFR 5 SelvfinansieretFFR 2FFR 1

Særberetning 16/2021:
"Den fælles landbrugspolitik og 
klimaet: Halvdelen af EU's 
klimaudgifter går til landbruget, 
men dets emissioner er ikke 
faldende"

EEA

Særberetning 12/2021:
"Princippet om, at forureneren 
betaler: inkonsekvent 
anvendelse på tværs af EU's 
miljøpolitikker og
-foranstaltninger"

EEA

Særberetning 20/2021:
"Bæredygtig vandanvendelse i 
landbruget: Midler under den 
fælles landbrugspolitik vil nok 
snarere fremme en øget end en 
mere effektiv vandanvendelse"

EEA

Særberetning 21/2021:
"EU-støtte til biodiversitet og 
klimatiltag i EU's skove: positive 
men begrænsede resultater"

EEA

Særberetning 09/2022:
"Klimaudgifter i EU-budgettet 
for 2014-2020: Ikke så store 
som rapporteret"

EEA

Afdeling II
Investering i 
samhørighed, 
vækst og inklusion

Særberetning 05/2021:
"Infrastruktur til opladning af 
elektriske køretøjer: flere 
ladestationer, men uensartet 
udrulning vanskeliggør kørsel på 
tværs af EU"

CINEA

Særberetning 25/2021:
"ESF-støtte til bekæmpelse af 
langtidsledighed: 
Foranstaltninger skal være mere 
målrettede og skræddersyede 
og bedre overvågede

Eurofound

Særberetning 03/2022:
"Udrulningen af net er 
forsinket, og der er stadig 
uafklarede 
sikkerhedsspørgsmål"

BEREC-kontoret, ENISA
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Afdeling III
Foranstaltninger 
udadtil, 
sikkerhed og 
retfærdighed

Afdeling IV
Regulering af 
markeder og 
konkurrence-
økonomi

Særberetning 01/2021:
"Afviklingsplanlægning inden for 
den fælles afviklingsmekanisme"

Særberetning 07/2021:
"EU's rumprogrammer Galileo og 
Copernicus: Tjenesterne er i 
luften, men der skal sættes 
yderligere skub i anvendelsen"

Særberetning 19/2021:
"Europols støtte til bekæmpelse 
af migrantsmugling: Europol er en 
værdsat partner, men gør ikke 
nok brug af datakilder og 
resultatmåling"

Særberetning 04/2022:
"EU's foranstaltninger har endnu 
ikke skabt et ægte indre marked 
til gavn for investorerne"

Europol

EUSPA

ESMA, EIOPA, EBA

FFR 3 FFR 4 FFR 5 SelvfinansieretFFR 2FFR 1

Frontex
Særberetning 17/2021:
"EU's tilbagetagelsessamarbejde
med tredjelande: relevante 
foranstaltninger, men 
begrænsede resultater"

ECDC
Særberetning 13/2022:
Fri bevægelighed i EU under 
covid-19-pandemien:
"Begrænsede undersøgelser af 
kontrollen ved de indre grænser 
og ukoordinerede 
foranstaltninger i 
medlemsstaterne"

SRB

Frontex

Særberetning 08/2021:
"Frontex' støtte til forvaltningen 
af de ydre grænser: endnu ikke 
effektiv nok"

Særberetning 13/2021:
"EU's indsats for at bekæmpe 
hvidvask af penge i banksektoren 
er fragmenteret, og 
gennemførelsen er utilstrækkelig"

EBA

Særberetning 06/2022:
"Intellektuelle ejendomsrettigheder 
i EU: Beskyttelsen er ikke 
fuldstændig vandtæt"

EUIPO

Særberetning 07/2022:
"SMV-internationaliserings-
instrumenter - et stort antal 
støtteforanstaltninger, men de er 
ikke fuldt ud sammenhængende 
eller samordnede"

Eismea

ENISA
Særberetning 05/2022:
"Cybersikkerhed i EU's 
institutioner, organer og 
agenturer: Beredskabsniveauet 
står samlet set ikke mål med 
truslerne"

EUSPA

Særberetning 15/2022:
"Horisont 2020-
foranstaltningerne til udvidelse af 
deltagerkredsen var godt 
udformet, men opnåelsen af 
bæredygtige forandringer vil 
hovedsagelig afhænge af de 
nationale myndigheders indsats"

REA
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Kilde: Revisionsretten. 

  

Særberetning 10/2021:
"Integration af kønsaspektet i EU-
budgettet: Det er på tide at 
omsætte ord til handling"

EIGEAfdeling V
Finansiering og 
forvaltning af 
Unionen 

FFR 3 FFR 4 FFR 5 SelvfinansieretFFR 2FFR 1

Særberetning 22/2021:
"Bæredygtig finansiering: EU bør 
gøre en mere konsekvent indsats 
for at omdirigere finansiering i 
retning af bæredygtige 
investeringer"

ESMA, EIOPA, EBA

Særberetning 11/2022:
"Beskyttelse af EU-budgettet 
Bedre anvendelse af sortlistning 
er nødvendig"

REA
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Svar fra netværket af EU-agenturer 
1.25. EUIPO vil gerne fremhæve lovgivernes afgørelse, der blev bekræftet under den sidste 
lovgivningsreform. I henhold til artikel 176, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker "[meddeler] Budgetudvalget [...] den 
administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet". Denne decharge er i høj 
grad baseret på Revisionsrettens beretninger. 

CPVO ønsker at påpege, at myndighedens budgetmyndighed er administrationsrådet. Den 
gældende bestemmelse fremgår af artikel 109 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 
1994 om EF-sortsbeskyttelse. 

SRB ønsker at påpege, at den også er et fuldt selvfinansieret agentur. SRB's budget og 
stillingsfortegnelse godkendes på dens plenarmøde efter formandens forslag i 
overensstemmelse med artikel 61 i forordning (EU) nr. 806/2014. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26. EUAN anerkender Revisionsrettens foreløbige bemærkninger, navnlig 
inden for forvaltning af offentlige indkøb, ansættelsesprocedurer samt budgetforvaltning. 
Medlemmerne af EUAN arbejder på løbende at forbedre deres politikker og procedurer. 
Netværket ønsker at understrege, at bemærkningerne i de enkelte sager er forskellige fra 
agentur til agentur, og at netværket derfor gerne vil henvise til agenturernes individuelle svar 
på revisionserklæringen og de tilhørende bemærkninger i kapitel 3. 

2.34, 2.35. EUAN støtter fuldt ud den betydning, der tillægges interessekonflikter og 
svingdørssituationer. Retsgrundlag er imidlertid i øjeblikket ret svagt, når det kommer til 
medlemmer af bestyrelser. Medlemmerne udnævnes af Rådet, og medmindre der findes klare 
lovbestemmelser om forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og 
svingdørssituationer, er det svært for agenturerne og deres bestyrelser at gennemføre 
effektive foranstaltninger, f.eks. når det drejer sig om medlemmers erhvervsaktiviteter, efter 
at de har forladt bestyrelsen. Ikke desto mindre vil EUAN's medlemmer fortsat gøre deres 
bedste inden for de eksisterende retlige rammer. 
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Kapitel 3  

Revisionserklæringer 

og andre agenturspecifikke resultater af revisionen 
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3.1. Oplysninger til underbygning af 
revisionserklæringerne 

Grundlag for erklæringerne 

3.1.1. 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 har opfyldt uafhængighedskravene og 
vores etiske forpligtelser i henhold til International Ethics Standards Board for Accountants' 
etiske kodeks for revisorer. Vi mener, at det indhentede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores revisionserklæring. 

Den øverste og den daglige ledelses ansvar 

3.1.2. Ifølge artikel 310-325 i TEUF og agenturernes finansforordninger er hvert agenturs 
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 underliggende transaktioner. 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. Den 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. Den daglige ledelse bærer det endelige ansvar 
for lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for agenturets 
regnskaber. 

3.1.3. Ved udarbejdelsen af regnskaberne er den 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. 

3.1.4. Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge agenturernes regnskabsaflæggelse. 
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Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de 
underliggende transaktioner 

3.1.5. Vi har to mål. Det ene er at opnå høj grad af sikkerhed for, om agenturernes 
regnskaber er uden væsentlig fejlinformation, og om de underliggende transaktioner er lovlige 
og formelt rigtige. Det andet er på grundlag af vores revisionsarbejde at afgive erklæringer til 
Europa-Parlamentet og Rådet eller de andre respektive 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 altid fører 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 økonomiske beslutninger, som brugere træffer på grundlag af 
regnskaberne. 

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

3.1.7. 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. Vi undersøger forskudsbetalinger, når modtageren forelægger dokumentation for, at 
midlerne er blevet anvendt korrekt, og et agentur godkender denne dokumentation ved at 
afregne forskuddet enten samme år eller senere. 

3.1.8. 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 indhenter 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores erklæring. 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. 
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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 relevante 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 
tvinge en enhed til at ophøre med at fortsætte driften. 

o Vi vurderer regnskabernes samlede præsentation, struktur og indhold, herunder 
oplysningerne, og vurderer, om regnskaberne giver et retvisende billede af de 
underliggende transaktioner og begivenheder. 

o Vi indhenter tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende agenturernes 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. 

o Vi tager det revisionsarbejde, der er udført af de uafhængige eksterne revisorer i relation 
til agenturernes regnskaber, med i betragtning som fastsat i artikel 70, stk. 6, i EU's 
finansforordning, hvor det er relevant. 

Vi kommunikerer med ledelsen, bl.a. om revisionens planlagte omfang og tidsmæssige 
placering og om væsentlige revisionsresultater, herunder om betydelige svagheder i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. Blandt de forhold, vi har drøftet med 
agenturerne, fastlægger vi de forhold, der var mest betydelige ved revisionen af regnskaberne 
for den aktuelle periode. Disse kalder vi de centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse 
forhold i vores beretning, medmindre lovgivning forhindrer os i det, 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. 
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Agenturer finansieret under FFR-

udgiftsområde 1 - Det indre marked, 
innovation og det digitale område 
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Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

 

3.2. Den Europæiske Unions Agentur 
for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

Indledning 

3.2.1. Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder ("ACER"), som ligger i Ljubljana, blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/200925, senere ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/94226. ACER's 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 forordningen om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne 
(REMIT-forordningen)27 fik ACER yderligere ansvarsopgaver med hensyn til overvågning af det 
europæiske engrosenergimarked. Figur 3.2.1 viser ACER's nøgletal28. 

Figur 3.2.1 - ACER's 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: ACER's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ACER. 

                                                             
25 Forordning (EF) nr. 713/2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem 

energireguleringsmyndigheder. 

26 Forordning (EU) 2019/942 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for 
Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder. 

27 Forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på 
engrosenergimarkederne. 

28 Nærmere oplysninger om ACER's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.acer.europa.eu. 

20

27

Budget (millioner euro)*

105

106

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.2.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra ACER's ledelse. 

3.2.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 

3.2.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde 
mellem Energireguleringsmyndigheder ("ACER"), omfattende årsregnskabet29 
og beretningerne om budgetgennemførelsen30, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
29 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

30 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.2.5. Det er vores opfattelse, at ACER's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ACER's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.2.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

Betalinger 

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

3.2.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

3.2.8. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) 

 

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.2.9. I revisionsberetningen for regnskabsåret 201931 konkluderede vi, at adskillige 
specifikke kontrakter under en rammeaftale vedrørende IT-ydelser var delvis regelstridige. 
Dette kan påvirke alle efterfølgende betalinger baseret på denne rammeaftale. I 2021 beløb de 
relaterede betalinger sig til 21 534 euro. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.2.10. Mellem 2019 og 2021 vurderede ACER tre sager om potentielle 
interessekonflikter i forbindelse med, at ledende medarbejdere ønskede at udøve lønnet 
virksomhed uden for tjenesten eller påbegynde et nyt job et andet sted. I det ene tilfælde, som 
vi gennemgik, konstaterede vi, at ACER i strid med personalevedtægtens artikel 16 undlod at 
høre Det Paritetiske Udvalg og meddelte sin afgørelse efter fristen. Afgørelsen fastsatte 
restriktioner, der skulle mindske risikoen for interessekonflikter. Fordi afgørelsen blev meddelt 
for sent, kunne den imidlertid ikke håndhæves, så den berørte person fik i praksis tilladelse til 
at påbegynde det nye job uden nogen restriktioner. ACER anmodede efterfølgende 
vedkommende om at overholde de restriktioner, der var fastsat i afgørelsen, men denne 
anmodning havde intet retligt grundlag. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.2.11. Vi konstaterede, at ACER havde fremført over 6,6 millioner euro (29,9 %) af 
2021-forpligtelsesbevillingerne til 2022. Af dette beløb vedrørte 4,0 millioner euro eller 54 % af 
aktionsudgifterne centrale operationelle aktiviteter i henhold til REMIT-forordningen. Høje 
fremførselsniveauer er i strid med budgetprincippet om etårighed og tyder på strukturelle 
problemer vedrørende budgetgennemførelsen. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

                                                             
31 Punkt 7 i Revisionsrettens beretning om ACER's årsregnskab for 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_DA.pdf
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2016 ACER kunne overveje at indføre opdelte budgetbevillinger med henblik 
på bedre at afspejle aktionernes flerårige karakter. Afsluttet 

2019 

ACER indgik en kaskaderammeaftale, opdelt i to delaftaler vedrørende 
IT-systemer og IT-konsulentydelser, med et maksimumbeløb på 
25 millioner euro. 61,3 % af 2019-betalingerne under delaftale 1 var 
imidlertid ikke dækket af rammeaftalens prisliste. ACER indgik direkte 
kontrakter vedrørende de pågældende indkøb uden konkurrenceudbud. 
De pågældende specifikke kontrakter er derfor regelstridige. 

I gang 

(Rammeaftalen udløber i 2025) 

2019 
Ved en ansættelsesprocedure beregnede ACER pointtallene forkert, så 
en uberettiget kandidat blev valgt. Dette er i strid med princippet om 
ligebehandling og vidner om en mangel på effektiv intern kontrol. 

Ikke relevant 

2019 

Vi fandt indikationer på, at ACER havde brugt vikarer til at dække 
personalemangel blandt de direkte ansatte. Alle vikarerne i ACER på nær 
én udførte vedvarende arbejde. ACER bør sikre, at permanente og 
vedvarende opgaver udføres af direkte ansatte, ikke af vikarer. 

Ikke igangsat 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 
ACER fremførte store beløb, hvilket kun var delvis berettiget. Dette tyder 
på et strukturelt problem. For at rette op på det bør ACER forbedre sin 
budgetplanlægning og sine gennemførelsescyklusser. 

I gang 

2019 

ACER overholdt ikke princip nr. 12 i sin egen ramme for intern kontrol, 
som fastsætter, at det skal registrere afvigelser fra regler og procedurer i 
sit register over undtagelser. Dette svækker gennemsigtigheden og 
effektiviteten i ACER's systemer for intern kontrol. 

Afsluttet 

2020 
Svagheder i den interne kontrol vedrørende ansættelsesprocedurer 
påvirkede kandidatevalueringen, men rejste ikke tvivl om de reviderede 
procedurers lovlighed eller formelle rigtighed. 

Ikke relevant 

2020 

Andre forhold: ACER havde ikke vedtaget interne regler til at sikre 
kontinuitet med hensyn til delegationer i tilfælde, hvor en delegerende 
anvisningsberettiget eller en ved delegation bemyndiget 
anvisningsberettiget forlader sin post. 

Afsluttet 
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ACER's svar 
3.2.9. Vi anerkender den betaling, der er foretaget i henhold til den pågældende 
rammekontrakt. Værdien udgør 0,1 % af ACER's betalinger i 2021. Vi har så vidt muligt 
minimeret antallet af køb, der ikke er dækket af prislisterne (til under 10 % af værdien af hver 
enkelt specifik kontrakt), samtidigt med at vi har taget hensyn til kontinuiteten i agenturets 
operationelle aktiviteter. 

3.2.10. Vi anerkender alle de faktiske omstændigheder, som Revisionsretten har konstateret. 
Vi vil gerne påpege, at det var første gang, at agenturet befandt sig i en sådan situation, og vi 
prøvede at sikre, at de rette vilkår og betingelser blev gjort gældende. Det kunne vi imidlertid 
ikke sikre i tide, og derfor måtte vi trække afgørelsen tilbage. Vi anså brevvekslingen med den 
tidligere ansatte for en god løsning, der ville kunne formalisere de kontraktlige forpligtelser 
efter tilbagetrækningen af afgørelsen, og dermed beskytte os mod operationelle, juridiske og 
omdømmerelaterede risici. På baggrund af erfaringerne med denne proces er vi fast besluttet 
på at gennemføre processen på en rettidig og korrekt måde. 

3.2.11. Agenturet anerkender det øgede antal fremførsler. 2021 var det første år, hvor 
agenturet opkrævede gebyrer. Da vi ingen forudgående erfaring havde på dette område, var vi 
forsigtige med at indgå forpligtelser for agenturets midler. Vi ventede derfor også med at 
iværksætte flere operationelle projekter, der skulle dækkes af gebyrer, indtil betalingen af den 
første gebyrrate. Dette resulterede i et højt niveau af fremførsler fra uindfriede forpligtelser 
ved årets udgang. 
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3.3. Agenturet for Støtte til BEREC 
(BEREC-kontoret) 

Indledning 

3.3.1. Agenturet for Støtte til BEREC ("BEREC-kontoret"), som ligger i Riga, blev oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1971 af 11. december 201832, som 
erstattede Europa-Parlamentets og Rådets tidligere forordning (EF) nr. 1211/200933. BEREC-
kontorets hovedopgave er at yde faglig og administrativ bistand til Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC). Under 
repræsentantskabets vejledning indsamler og analyserer det oplysninger om elektronisk 
kommunikation og formidler bedste reguleringspraksis blandt nationale tilsynsmyndigheder, 
f.eks. fælles fremgangsmåder, metoder og retningslinjer for gennemførelsen af EU-
rammebestemmelserne. Figur 3.3.1 viser BEREC-kontorets nøgletal34. 

Figur 3.3.1 - BEREC-kontorets 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: BEREC-kontorets årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af BEREC-
kontoret. 

                                                             
32 Forordning (EU) 2018/1971 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte 
til BEREC (BEREC-kontoret). 

33 Forordning (EF) nr. 1211/2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske 
Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor. 

34 Nærmere oplysninger om BEREC-kontorets rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.berec.europa.eu. 

8

10

Budget (millioner euro)*

43

45

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.3.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra BEREC-kontorets ledelse. 

3.3.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 
3.3.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Agenturet for Støtte til BEREC ("BEREC-kontoret"), 
omfattende årsregnskabet35 og beretningerne om budgetgennemførelsen36, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
35 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

36 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.3.5. Det er vores opfattelse, at BEREC-kontorets regnskaber for det regnskabsår, 
der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af 
BEREC-kontorets finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.3.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

3.3.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

3.3.8. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.3.9. I vores revisionsberetning for regnskabsåret 201937 konkluderede vi, at et udbud 
vedrørende juridiske tjenesteydelser var regelstridigt. Alle efterfølgende betalinger baseret på 
denne rammeaftale er derfor regelstridige. I 2021 beløb de relaterede betalinger sig til 
4 444 euro. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.3.10. I en ansættelsesprocedure, som vi undersøgte, havde udvælgelseskomitéen ikke 
fastlagt, hvordan der skulle tildeles point for hvert udvælgelseskriterium, før den begyndte at 
gennemgå ansøgningerne. Det betød, at der manglede gennemsigtighed med hensyn til, 
hvordan ansøgernes pointtal blev beregnet. 

Udvælgelseskomitéens formand havde oplyst om en erhvervsmæssig interessekonflikt 
vedrørende to ansøgere, der arbejdede under hans tilsyn. Den endelige evalueringsrapport 
beskrev imidlertid ikke, hvordan denne interessekonflikt var blevet håndteret. 

De identificerede svagheder undergravede principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling i ansættelsesproceduren. De kan udsætte BEREC-kontoret for retlige og 
omdømmemæssige risici. 

3.3.11. I et udbud vedrørende IT-ydelser, som vi undersøgte, havde BEREC-kontoret 
opfordret en kontrahent til at afgive tilbud uden på forhånd at angive, hvilke ydelser der var 
behov for. En sådan tilgang er ikke befordrende for effektivitet, produktivitet og 
sparsommelighed i forvaltningen. 

Endvidere foretog BEREC-kontoret ikke kontrol for at sikre, at priserne i dets specifikke 
kontrakter svarede til de priser og rabatter, der var fastsat i den underliggende rammeaftale. 
Manglen på forudgående kontrol af priser er en svaghed i BEREC-kontorets system for intern 
kontrol. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

                                                             
37 Punkt 17 i Revisionsrettens beretning om BEREC-kontorets årsregnskab for 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_DA.pdf
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

BEREC-kontoret indgik en rammeaftale med et enkelt firma om levering 
af sekretariatsstøtte. Medarbejderne (vikarer) blev ansat via kontrakter 
med autoriserede vikarbureauer. Anvendelsen af denne type kontrakter 
til at stille arbejdskraft til rådighed er imidlertid ikke i overensstemmelse 
med EU's sociale og beskæftigelsesmæssige bestemmelser og indebærer 
retlige og omdømmemæssige risici for BEREC-kontoret. 

Afsluttet 

2019 

BEREC-kontoret afsluttede et udbud og indgik en kontrakt, før det havde 
evalueret alle de modtagne tilbud. Ét tilbud blev forlagt og ikke 
evalueret. Evalueringsrapporterne i forbindelse med udbuddet 
forklarede ikke, hvordan BEREC-kontoret havde fastslået, om tilbuddene 
opfyldte berettigelseskriterierne. Udbuddet blev gennemført af en enkelt 
person. Denne person havde oplyst om en potentiel interessekonflikt, 
men gennemførte alligevel hele udbuddet alene. Vi mener derfor, at 
kontrakten er regelstridig. 

I gang 
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BEREC-kontorets svar 
3.3.9. BEREC-kontoret har foretaget forbedringer i sine udbud for at undgå gentagelse af 
tidligere fejltagelser. 

3.3.10. BEREC-kontoret noterer sig bemærkningen og vil udarbejde nye interne skabeloner for 
udvælgelsesprocedurer for at forbedre processen. 

BEREC-kontoret bemærker, at selv om de afbødende foranstaltninger, som direktøren havde 
pålagt for at undgå interessekonflikter, blev anvendt, blev de ikke tilstrækkeligt dokumenteret. 

BEREC-kontoret vedtog interne regler for dokumentation af overholdelsen af 
ansættelsesmyndighedens afgørelse for at undgå de identificerede risici i fremtiden. 

3.3.11. BEREC-kontoret anerkender bemærkningen og vil forbedre dokumentationen af alle 
trin i den proces, der fører til godkendelse af arbejdsbeskrivelsen. 

BEREC-kontoret vil ændre sin interne procedure og medtage behørig dokumentation for 
kontrol af alle priser i godkendelsesproceduren for fremtidige specifikke kontrakter. 
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3.4. Den Europæiske Unions 
Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 

Indledning 

3.4.1. Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur ("EASA"), som ligger i Köln, er 
underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/113938 af 4. juli 2018, som 
ophævede forordning (EF) nr. 216/200839. EASA varetager en række specifikke regulerings- og 
gennemførelsesopgaver inden for området luftfartssikkerhed. Figur 3.4.1 viser EASA's 
nøgletal40. 

Figur 3.4.1 - EASA's 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: EASA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EASA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.4.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra EASA's ledelse. 

                                                             
38 Forordning (EU) 2018/1139 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den 

Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur. 

39 Forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et 
europæisk luftfartssikkerhedsagentur. 

40 Nærmere oplysninger om EASA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Budget (millioner euro)*

744

729

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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3.4.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 
3.4.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur 
("EASA"), omfattende årsregnskabet41 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen42, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.4.5. Det er vores opfattelse, at EASA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EASA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
41 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

42 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.4.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

3.4.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.4.9. Mellem 2019 og 2021 vurderede EASA to sager om potentielle interessekonflikter i 
forbindelse med, at ledende medarbejdere ønskede at påbegynde et nyt job et andet sted. 
EASA offentliggjorde ingen oplysninger om den ene sag, som vi gennemgik, hvilket er i strid 
med personalevedtægtens artikel 16, som af hensyn til risikoen for lobbyvirksomhed kræver 
offentliggørelse af en liste over alle vurderede sager. Vi konstaterede i samme sag, at EASA i 
strid med en anden bestemmelse i personalevedtægtens artikel 16 undlod at høre Det 
Paritetiske Udvalg. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.4.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2016 

EASA har over flere år akkumuleret et overskud på 52 millioner euro 
vedrørende industrifinansierede aktiviteter, men EASA's 

oprettelsesforordning indeholder ingen bestemmelser om sådanne 
overskud. 

I gang 

(Ikke under EASA's kontrol) 

2018 

Med hensyn til en aftale vedrørende arkivtjenesteydelser, som EASA 
havde indgået med Europa-Kommissionen, bevilgede det midlerne efter 

aftalens fornyelse. For at sikre, at der er midler til rådighed, skal der 
indgås en budgetmæssig forpligtelse, før der indgås en retlig forpligtelse. 

Afsluttet 
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EASA's svar 
3.4.9. Med hensyn til den særlige sag, der er fremhævet her, har EASA grundigt vurderet både 
den og eventuelle andre anmodninger vedrørende job/konsulentvirksomhed, som tidligere 
ansatte har indberettet, om risikoen for en faktisk eller potentiel (herunder opfattet) konflikt 
med EASA's interesser. Der er truffet passende afbødende foranstaltninger og indført 
relevante restriktioner, hvor det var nødvendigt. 
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3.5. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) 

Indledning 

3.5.1. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("EBA"), som ligger i Paris, blev oprettet 
ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/201043. EBA bidrager til 
fastlæggelsen af praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse i banksektoren, 
overvåger de nationale myndigheders anvendelse af EU's banklovgivning og træffer afgørelser 
i krisesituationer. Figur 3.5.1 viser EBA's nøgletal44. 

Figur 3.5.1 - EBA's 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: EBA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EBA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.5.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra EBA's ledelse. 

                                                             
43 Forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Banktilsynsmyndighed). 

44 Nærmere oplysninger om EBA's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Budget (millioner euro)*

217

222

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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3.5.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 
3.5.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("EBA"), 
omfattende årsregnskabet45 og beretningerne om budgetgennemførelsen46, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.5.5. Det er vores opfattelse, at EBA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EBA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                             
45 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.5.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

3.5.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.5.9. EBA ønskede adgang til bankernes gælds- og kapitalmarkedsdata og konkluderede, 
at kun to specifikke økonomiske aktører kunne levere de nødvendige tjenesteydelser. I 
overensstemmelse med punkt 11.1, litra b), nr. ii) og iii), i bilag I til finansforordningen 
iværksatte EBA derfor to særskilte udbud med forhandling om kontrakter på henholdsvis 
100 000 euro og 43 800 euro uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. 
I begge tilfælde undlod EBA at følge alle de proceduremæssige skridt, der kræves i punkt 16 i 
bilag I til finansforordningen, f.eks. fremsendelse af en opfordring til at afgive tilbud og 
udarbejdelse af udbudsbetingelser. 

3.5.10. Vi konstaterede svagheder i den interne kontrol, som påvirkede 
ansættelsesprocedurerne. I én ansættelsesprocedure fandt vi ingen dokumentation for, at EBA 
før gennemgangen af ansøgningerne havde fastsat, hvor mange point ansøgerne mindst skulle 
opnå for at komme på den korte liste. Dette undergravede principperne om gennemsigtighed 
og ligebehandling. 
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I en anden ansættelsesprocedure var udvælgelseskomitéen ikke blevet nedsat ved en enkelt 
udnævnelsesafgørelse, men ved en række e-mail, så der ikke fandtes et fuldstændigt 
revisionsspor vedrørende alle udnævnelserne. Efter revisionen fremlagde EBA dokumentation 
for, at den havde ændret sine arbejdsgange. 

3.5.11. Tilsynsrådets forretningsorden fastsætter, at et medlem af tilsynsrådet, som har 
en interessekonflikt i forbindelse med et emne under behandling, ikke må deltage i drøftelser 
eller afstemninger om dette emne. Medlemmet må dog gerne blive siddende på mødet, hvis 
ingen modsætter sig. Dette skaber - i hvert fald tilsyneladende - en risiko for, at tilsynsrådet 
ikke er uafhængigt. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.5.12. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 

EBA har ikke på noget tidspunkt justeret eller planlagt at justere de 
skønsbaserede pensionsbidrag til de faktiske tal. De nationale 
kompetente myndigheders bidrag blev ikke på noget tidspunkt tilpasset, 
så de svarede til de aktuelle tal. 

Afsluttet 

2019 

EBA's budget finansieres af de nationale kompetente myndigheder og 
EU. EBA's oprettelsesforordning fastsætter, at de nationale kompetente 
myndigheder skal bidrage med 60 % og EU med 40 %. Det faktiske 
forhold varierer imidlertid lidt på grund af bidragene fra EFTA-landenes 
nationale kompetente myndigheder. Når der er et budgetoverskud i år n-
2, fordeler EBA det i år n i forholdet 60/40, ikke baseret på det faktiske 
forhold i år n-2, som det burde fordeles. 

Afsluttet 

2020 
I 2020 indgik EBA en kortvarig bankaftale med en bank, men anvendte en 
forkert udbudsprocedure, fordi kontraktværdien var ansat for lavt. EBA 
betalte 38 430 euro i negativ rente i perioden fra januar til august 2020. 

Ikke relevant 

2020 

I forbindelse med ét udbud var der ikke tilstrækkelig begrundelse for at 
gennemføre et udbud med forhandling uden forudgående 
offentliggørelse, og der manglede et tilstrækkeligt revisionsspor. 
Kontraktens værdi var 31 000 euro. 

Ikke relevant 



 97 

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) 

 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

I forbindelse med ét udbud var en ansat, der erstattede en anden ansat i 
åbningsudvalget, ikke formelt udnævnt af den anvisningsberettigede. 
Endvidere underskrev det ikkeudnævnte medlem først erklæringen om 
fravær af interessekonflikter, efter at tilbuddene var åbnet. 

Ikke relevant 

2020 

EBA anvendte ikke den rentesats, som er fastsat i EU's finansforordning, 
på de for sent indbetalte bidrag for 2020 fra de nationale kompetente 
myndigheder i en række medlemsstater og EFTA-lande. De påløbne 
renter for 2020 udgør 25 103 euro. Som følge af vores revision og efter 
høring af Europa-Kommissionen vedtog EBA at anvende 
morarentesatsen fra 2021. 

Afsluttet 

2020 

EBA har ikke formelt ajourført sin beredskabsplan siden 2017. Før EBA 
flyttede fra London til Paris i juni 2019, blev der udarbejdet et 
planudkast, og det blev brugt som grundlag for håndteringen af covid-19-
pandemien. Det blev dog hverken formelt godkendt eller ajourført af 
EBA's ledelse. 

Afsluttet 
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EBA's svar 
3.5.10. EBA anerkender sin fejl ved ikke at følge alle de proceduremæssige skridt, der kræves i 
finansforordningens punkt 16, når tjenesteydelser kun kan leveres af en bestemt økonomisk 
aktør. Siden EBA modtog denne foreløbige bemærkning fra Revisionsretten, har myndigheden 
suppleret sine interne procedurer og fulgt alle nødvendige proceduremæssige skridt i 
forbindelse med denne type procedurer. 

3.5.11. EBA forpligter sig til at sikre principperne om gennemsigtighed og ligebehandling i alle 
udvælgelsesprocedurer, bl.a. ved systematisk at fastsætte det nødvendige pointtal og tærsklen 
for at komme på den korte liste, inden ansøgningerne gennemgås, og ved at indbyde eksterne 
medlemmer til panelerne, navnlig ved lederstillinger. 

Efter revisionen har EBA yderligere styrket sine interne processer og formaliserer nu 
systematisk udnævnelsesafgørelser i et enkelt dokument (mens e-mails tidligere kunne have 
været anvendt til at fremskynde processen), hvilket også bør lette revisionen. 
 
3.5.12. Tilsynsrådet vedtog på sit møde den 21. juni 2022 en ændring af sin forretningsorden 
samt af styrelsesudvalget og mandaterne for de stående udvalg vedrørende afvikling (ResCo) 
og bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (AMLSC), hvorved et 
medlem, der har erklæret en interessekonflikt, under alle omstændigheder skal være 
fraværende både fra selve drøftelsen og fra afstemningen. 
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3.6. Det Europæiske Kemikalieagentur 
(ECHA) 

Indledning 

3.6.1. Det Europæiske Kemikalieagentur ("ECHA"), som ligger i Helsinki, blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/200647. ECHA's hovedopgaver er at 
sikre såvel et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet som den frie 
bevægelighed på det indre marked for stoffer og samtidig styrke konkurrenceevne og 
innovation. ECHA fremmer også udviklingen af alternative metoder til vurdering af stoffers 
farlighed. Figur 3.6.1 viser ECHA's nøgletal48. 

Figur 3.6.1 - ECHA's 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: ECHA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ECHA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.6.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra ECHA's ledelse. 

                                                             
47 Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 

begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur. 

48 Nærmere oplysninger om ECHA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Budget (millioner euro)*

572

575

Ansatte (pr. 31. december)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/


 100 

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 

 

3.6.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 
3.6.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Kemikalieagentur ("ECHA"), 
omfattende årsregnskabet49 og beretningerne om budgetgennemførelsen50, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.6.5. Det er vores opfattelse, at ECHA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ECHA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
49 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.6.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

3.6.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.6.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2017 

Medlemsstaternes nationale håndhævelsesmyndigheder er ansvarlige 
for at kontrollere selskabernes volumenanmeldelser, og ECHA har ingen 
håndhævelsesbeføjelser. ECHA's evne til at opfylde sit mandat afhænger 
af de nationale myndigheder. Dette undergraver den effektive 
gennemførelse af REACH-forordningen og påvirker også 
gebyrberegningens nøjagtighed. 

Afsluttet 

2018 

ECHA forventer, at dets indtægter fra gebyrer og afgifter vil falde 
væsentligt fra 2019. Der er en risiko for, at en situation med relativt 
stabile udgifter og meget mindre forudsigelige indtægter kan indvirke 
negativt på ECHA's drift og budgetgennemførelse. ECHA bør sammen 
med Europa-Kommissionen og budgetmyndigheden indlede drøftelser 
om en bæredygtig ny finansieringsmodel. 

Afsluttet 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
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ECHA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.7. Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) 

Indledning 

3.7.1. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger ("EIOPA"), som ligger i Frankfurt, blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/201051. EIOPA har til opgave at bidrage til 
fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse og 
til den konsekvente anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter samt at fremme og lette 
delegeringen af opgaver og ansvarsområder blandt kompetente myndigheder, at overvåge og 
vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde og at fremme beskyttelse af 
forsikringstagere, medlemmer af pensionsordninger og begunstigede. Figur 3.7.1 viser EIOPA's 
nøgletal52. 

Figur 3.7.1 - EIOPA's 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: EIOPA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EIOPA. 

                                                             
51 Forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger). 

52 Nærmere oplysninger om EIOPA's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Budget (millioner euro)*

166

187

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.7.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra EIOPA's ledelse. 

3.7.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 
3.7.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- 
og Arbejdsmarkedspensionsordninger ("EIOPA"), omfattende årsregnskabet53 
og beretningerne om budgetgennemførelsen54, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
53 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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



 106 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger 
(EIOPA) 

 

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.7.5. Det er vores opfattelse, at EIOPA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EIOPA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.7.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

3.7.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

3.7.8. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.7.9. Det er fastsat i lejekontrakten om EIOPA's lokaler, at der ikke må foretages 
ændringer i ejendommen eller installeres yderligere udstyr uden udlejerens forudgående 
samtykke. Lejekontrakten fastsætter også, at arbejde i ejendommen kun må udføres af 
kontrahenter, der er udpeget af udlejeren. Som følge af disse kontraktlige begrænsninger 
tildelte EIOPA indretningsopgaver direkte til de kontrahenter, der var udpeget af udlejeren, 
uden at følge en passende udbudsprocedure. Dette er i strid med finansforordningens artikel 
164, 167 og 170. De beløb, der er omfattet af denne kontraktbestemmelse (288 125 euro 
udbetalt i 2021, heraf 89 240 euro vedrørende 2020-forpligtelser), er derfor regelstridige. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.7.10. Vi konstaterede svagheder i EIOPA's forvaltnings- og kontrolsystemer 
vedrørende interessekonflikter. 

a) Tilsynsrådets forretningsorden fastsætter, at et medlem af tilsynsrådet, som har en 
interessekonflikt i forbindelse med et emne under behandling, ikke må deltage i 
drøftelser eller afstemninger om dette emne. Medlemmet må dog gerne blive 
siddende på mødet, hvis ingen modsætter sig. Dette skaber - i hvert fald 
tilsyneladende - en risiko for, at tilsynsrådet ikke er uafhængigt. 

b) I juli 2020 vedtog EIOPA's styrelsesudvalg en politik vedrørende uafhængighed og 
beslutningstagning med henblik på at undgå interessekonflikter hos medlemmer af 
tilsynsrådet, observatører, panelmedlemmer og andre personer, der spiller en rolle i 
EIOPA, men ikke er direkte ansat. Ansvaret for at vedtage praktiske ordninger for 
håndtering af interessekonflikter ligger imidlertid hos tilsynsrådet, ikke hos 
styrelsesudvalget. 

c) Styrelsesudvalget udpeger to bedømmere til at udarbejde de årlige beretninger om 
formandens og den administrerende direktørs udførelse af deres opgaver. Selv i 
tilfælde, hvor der kan være interessekonflikter, beholder bedømmerne deres rolle - 
f.eks. hvis en bedømmer er ansat i en kompetent national myndighed, som EIOPA 
overvejer at træffe foranstaltninger over for i medfør af EIOPA-forordningens 
artikel 16-19 (f.eks. vedrørende overtrædelse af EU-retten). Dette kan svække 
bedømmerens og genbedømmerens uafhængighed, hvilket er i strid med EIOPA-
forordningens artikel 42, stk. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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3.7.11. Mellem 2019 og 2021 vurderede EIOPA en sag om en potentiel interessekonflikt 
i forbindelse med, at en ledende medarbejder ønskede at påbegynde et nyt job et andet sted. I 
strid med personalevedtægtens artikel 16 undlod EIOPA at høre Det Paritetiske Udvalg, der er 
omtalt i artikel 2 i bilag II til personalevedtægten. I stedet hørte EIOPA et internt oprettet 
organ, det rådgivende udvalg vedrørende interessekonflikter, som består af EIOPA's 
etikansvarlige (en medarbejder udpeget af ansættelsesmyndigheden), et medlem af EIOPA's 
tilsynsråd og et medlem af EIOPA's styrelsesudvalg, og som skal sikre uafhængighed i 
vurderingen af sager om interessekonflikter, som involverer ledende medarbejdere. Dette 
organ kan dog ikke erstatte Det Paritetiske Udvalg, der er omtalt i personalevedtægten. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.7.12. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

Vikarer skal have de samme arbejdsvilkår som personale, der er ansat 
direkte. EIOPA bør analysere arbejdsvilkårene for sine vikarer og sikre, at 
de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen og den nationale 
arbejdsmarkedslovgivning. 

Afsluttet 

2019 

I 2019-budgetdokumenterne er det ikke fuldt ud beskrevet, hvordan 
bidragene fra EU og EFTA-medlemsstaternes nationale kompetente 
myndigheder blev beregnet. EIOPA har ikke på noget tidspunkt justeret 
eller planlagt at justere de nationale kompetente myndigheders 
skønsbaserede pensionsbidrag til de faktiske tal. 

Afsluttet 

2019 

EIOPA's budget finansieres af de nationale kompetente myndigheder og 
af EU selv. EIOPA's oprettelsesforordning fastsætter, at de nationale 
kompetente myndigheder skal bidrage med 60 % og EU med 40 %. Det 
faktiske forhold varierer imidlertid lidt på grund af bidragene fra EFTA-
landenes nationale kompetente myndigheder. Når der er et 
budgetoverskud i år n-2, fordeler EIOPA det i år n i forholdet 60/40, ikke 
baseret på det faktiske forhold i år n-2. 

Afsluttet 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

I maj 2020 indgik EIOPA en kontrakt om afholdelse af fysiske kurser. I 
august 2020 undertegnede EIOPA en kontraktændring om afholdelse af 
virtuelle kurser til højere priser (udvidelse af anvendelsesområdet). De 
relaterede betalinger på 3 850 euro i 2020 (og 11 700 euro i 2021) er 
derfor regelstridige. Efter vores revision i 2021 ophævede EIOPA 
kontraktændring nr. 1 og iværksatte et nyt udbud. 

Afsluttet 

2020 

EIOPA anvendte ikke den rentesats, som er fastsat i EU's 
finansforordning, på de for sent indbetalte bidrag for 2020 fra de 
nationale kompetente myndigheder i en række medlemsstater og EFTA-
lande. Efter høring af Europa-Kommissionen vedtog EIOPA at anvende 
morarentesatsen og meddelte de nationale kompetente myndigheder 
dette. 

Afsluttet 

2020 

EIOPA har hverken et system til forudgående eller efterfølgende kontrol 
af, om de omkostninger, som de nationale myndigheder anmoder om og 
på forhånd får godtgjort vedrørende udstationerede nationale eksperter, 
er som aftalt. Det indebærer en risiko for, at godtgørelsen af 
personaleomkostningerne vedrørende udstationerede nationale 
eksperter beregnes på grundlag af unøjagtige omkostninger, eller at 
efterfølgende ændringer i personaleomkostningerne ikke registreres og 
adresseres i tide. 

Afsluttet 
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EIOPA's svar 
3.7.9. Af sikkerheds- og driftsmæssige årsager forpligter EIOPA's nuværende lejekontrakt 
myndigheden til at anvende virksomheder, som udlejeren har udpeget, til at udføre bygge- og 
anlægsarbejder. Manglende overholdelse af denne klausul ville have udgjort en tilsidesættelse 
af EIOPA's kontraktlige forpligtelser. I overensstemmelse med Revisionsrettens bemærkning vil 
EIOPA i lignende tilfælde fremover forsøge at forene myndighedens forpligtelser i henhold til 
finansforordningen med de retlige forpligtelser og begrænsninger, der følger af lejekontrakten. 
Desuden vil myndigheden, når den iværksætter udbudsproceduren for en ny lejekontrakt (den 
nuværende kontrakt udløber i 2028), bestræbe sig på at undgå en lignende situation med 
modstridende forpligtelser under henholdsvis finansforordningen og lejeaftalen. 
 
3.7.10. EIOPA understreger, at artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1094/2010 allerede nu 
gennemføres og opfyldes fuldt ud ved forretningsordenen for tilsynsrådet. EIOPA arbejder dog 
tæt sammen med ESMA og EBA for at imødekomme Revisionsrettens betænkeligheder ved, at 
et medlem, som har en interessekonflikt, er til stede på et møde, hvor det pågældende emne 
drøftes eller er til afstemning. 

a) EIOPA er af den opfattelse, at bestemmelsen om praktiske ordninger i artikel 42, stk. 4, 
i EIOPA-forordningen i det væsentlige allerede er blevet gennemført ved tilsynsrådets 
nuværende forretningsorden, men EIOPA anerkender, at retssikkerheden ved alle 
myndighedens interne regler og praktiske ordninger skal sikres til enhver tid. EIOPA vil 
derfor i overensstemmelse med Revisionsrettens bemærkning fremlægge 
styrelsesudvalgets omtalte politik til vedtagelse i tilsynsrådet. 

b) EIOPA understreger, at den praktiske gennemførelse af den relevante afgørelse fra 
styrelsesudvalget (EIOPA-MB-12/018) om bedømmelse af formanden og den 
administrerende direktør er helt på linje med Revisionsrettens betragtninger. For at 
formalisere sin nuværende praksis påtager EIOPA sig at indføje en udtrykkelig 
bestemmelse herom. 

 
3.7.11. I overensstemmelse med EIOPA's etiske regler (EIOPA-MB-20-006-Rev1, artikel 3, stk. 
7) og for at sikre de involverede bedømmeres uafhængighed er et rådgivende udvalg om 
interessekonflikter – bestående af EIOPA's etiske rådgiver (medarbejder udpeget af 
ansættelsesmyndigheden), et medlem af EIOPA's tilsynsråd og et medlem af EIOPA's 
styrelsesudvalg – blevet nedsat og har fået til opgave at vurdere etiske spørgsmål, der 
involverer formanden (også i egenskab af paritetisk udvalg i henhold til artikel 16 i 
personalevedtægten). Som sådan er det rådgivende udvalg om interessekonflikter blevet hørt, 
og sagen bedømt. Det rådgivende udvalg konkluderede, at der ikke var nogen 
interessekonflikt, og opfordrede EIOPA's tilsynsråd til at træffe en afgørelse i denne 
henseende. Efterfølgende godkendte EIOPA's tilsynsråd aktiviteten ved sin afgørelse af 11. 
november 2021, som det rådgivende udvalg efterfølgende meddelte den berørte person. I 
lyset af Revisionsrettens bemærkning har EIOPA til hensigt at høre både det rådgivende udvalg 
og Det Paritetiske Udvalg om sådanne spørgsmål i fremtiden. 
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3.8. Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi (EIT) 

Indledning 

3.8.1. Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi ("EIT"), som ligger i Budapest, 
blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/200855, som blev 
ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/81956. EIT 
bidrager til bæredygtig økonomisk vækst og konkurrenceevne i EU ved at støtte innovation på 
EU- og medlemsstatsniveau. Det giver i den forbindelse tilskud til "videns- og 
innovationsfællesskaber" (VIF'er), der knytter sektorerne videregående uddannelse, forskning 
og erhverv sammen med sigte på at fremme innovation og entreprenørskab. I 2021 beløb VIF-
tilskuddene sig til 350 millioner euro (2020: 568 millioner euro), svarende til 98 % af EIT's 
samlede udgifter (2020: 99 %). Figur 3.8.1 viser EIT's nøgletal57. 

Figur 3.8.1 - EIT's 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: EIT's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EIT. 

Budgettet faldt, fordi tildelingen og gennemførelsen af VIF-tilskud i 2021 var betydelig lavere 
på grund af overgangen fra den foregående til den nye flerårige finansielle ramme. 

                                                             
55 Forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og 

Teknologi. 

56 Forordning (EU) 2021/819 om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi. 

57 Nærmere oplysninger om EIT's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
https://eit.europa.eu/. 

560

407
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Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.8.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra EIT's ledelse. 

3.8.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 
3.8.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi 
("EIT"), omfattende årsregnskabet58 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen59, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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). 

                                                             
58 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

59 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.8.5. Det er vores opfattelse, at EIT's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EIT's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.8.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

3.8.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.8.9. Vi konstaterede med hensyn til to reviderede betalinger, at EIT først havde 
godkendt de relaterede budgetforpligtelser efter kontraktindgåelsen. Dette er i strid med 
rammefinansforordningens artikel 73, stk. 2. 
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.8.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2017 VIF'erne brugte ikke fuldt ud de tilskudsbeløb, der var tildelt af EIT. Ikke relevant 

2017 
EIT offentliggør stillingsopslag på sit eget websted og på GD HR's 
websted, men normalt ikke på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors (EPSO's) websted. 

Afsluttet 

2016/2019 
Forhøjelsen af EIT's budget og stigningen i antallet af VIF'er, der skulle 
overvåges, er ikke blevet ledsaget af en tilsvarende stigning i antallet af 
stillinger. 

Ikke igangsat 

Ikke under EIT's kontrol 
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EIT's svar 
3.8.9. EIT har taget Revisionsrettens bemærkning til efterretning 

Fra og med 2023-tilskudscyklussen vil EIT anvende Europa-Kommissionens standard-IT- 
værktøjer under Horisont Europa til at forvalte tilskud (eGrants), hvor det er relevant, at 
der er indbygget interne kontroller i systemet for at forhindre lignende fejl. 

EIT's relevante standardprocedure for finansielle kredsløb vil blive ajourført for at afspejle 
ændringerne. 
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3.9. Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed (EMSA) 

Indledning 

3.9.1. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed ("EMSA"), som ligger i Lissabon, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/200260. EMSA arbejder 
med at sikre et højt niveau for søfartssikkerhed og forebygge forurening fra skibe. Det yder 
også Europa-Kommissionen og medlemsstaterne teknisk bistand, og det overvåger og vurderer 
gennemførelsen af EU-retten. Figur 3.9.1 viser EMSA's nøgletal61. 

Figur 3.9.1 - EMSA's 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: EMSA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EMSA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.9.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, direkte 
test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs overvågnings- og 
kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 
og en analyse af oplysninger fra EMSA's ledelse. 

                                                             
60 Forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for 

søfartssikkerhed. 

61 Nærmere oplysninger om EMSA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.emsa.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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3.9.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores erklæring, 
af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af regnskaberne 
og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en integrerende del af 
erklæringen. 

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

Erklæring 
3.9.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 
("EMSA"), omfattende årsregnskabet62 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen63, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.9.5. Det er vores opfattelse, at EMSA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EMSA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
62 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

63 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.9.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

3.9.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt er lovlige og 
formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.9.9. I 2021 ændrede EMSA 14 specifikke kontrakter om levering af tjenesteydelser på 
grundlag af finansforordningens artikel 172, stk. 3, litra d). Den samlede oprindelige værdi af 
disse kontrakter var 8,9 millioner euro, og den samlede ændrede værdi var 15,7 millioner euro. 
Ændringerne udgjorde således 6,8 millioner euro, hvilket vil sige, at forhøjelsen var på 76 % af 
kontrakternes oprindelige værdi. 

Finansforordningens artikel 172, stk. 3, litra d), giver mulighed for kontraktændringer, som ikke 
ændrer minimumskravene i det oprindelige udbud, og som er begrænset til 10 % af den 
oprindelige kontraktværdi, medmindre en sådan ændring af værdien er resultatet af en streng 
anvendelse af udbudsdokumenterne eller de kontraktlige bestemmelser. EMSA anvendte 
denne bestemmelse som retligt grundlag for de 14 ændringer. 
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Det er ikke udtrykkeligt angivet i de pågældende kontrakter (og relaterede 
udbudsdokumenter), at værdien kan forhøjes. En forhøjelse af kontraktværdien kan således 
ikke være resultatet af "en streng anvendelse af udbudsdokumenterne eller de kontraktlige 
bestemmelser". De 14 ændringer forhøjede kontraktværdien med mere end 10 % af den 
oprindelige værdi og var derfor ikke i overensstemmelse med finansforordningens artikel 172, 
stk. 3, litra d). 

De beløb, der blev betalt i 2021 (5,4 millioner euro), blev imidlertid beregnet ved anvendelse 
af enhedspriserne i de respektive rammeaftaler og lå under lofterne i disse aftaler. Eftersom 
hver rammeaftale var indgået med en enkelt økonomisk aktør, indebar de omtalte ændringer 
ikke, at den økonomiske balance blev ændret til fordel for kontrahenten, og at konkurrencen 
blev fordrejet. Betalingerne blev således ikke påvirket. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.9.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

EU's finansforordning fastsætter, at betalinger skal afholdes inden for en 
fastsat tidsramme på 30 dage. I 2020 undlod EMSA at gøre dette i 11 % 
af tilfældene. Vi observerede tilsvarende eller højere forekomster af for 
sene betalinger i 2019, 2018, 2017 og 2016. Der er gjort en vis indsats for 
at reducere forsinkelserne, men denne vedvarende svaghed udsætter 
EMSA for økonomiske og omdømmemæssige risici. 

Afsluttet 

2020 

I 2020 udbetalte EMSA bosættelsespenge og dagpenge til alle 
medarbejdere, der umiddelbart efter deres udstationering i EMSA blev 
ansat som midlertidigt ansatte. EMSA gjorde ikke nok for at kontrollere, 
om de ansatte havde ret til disse godtgørelser. Dette udgør en svaghed i 
den interne kontrol. 

Afsluttet 

2020 

Fem medarbejdere med ledelsesstillinger i EMSA har delegationer, som 
vedrørende alle budgetposter giver dem nøjagtig de samme beføjelser 
som den administrerende direktør. Endvidere underskrev EMSA's 
administrerende direktør en afgørelse om udnævnelse af fungerende 
administrerende direktører og fungerende ansættelsesmyndigheder 
under den administrerende direktørs årlige ferie, hvorved disse to roller 
blev delegeret fuldstændigt i den pågældende periode. 

Afsluttet 
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EMSA's svar 
3.9.9. EMSA noterer sig Revisionsrettens bemærkning og har truffet foranstaltninger til at 
ændre fremtidige udbudsbetingelser og kontraktmodeller i overensstemmelse hermed. 
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3.10. Den Europæiske Unions Agentur 
for Cybersikkerhed (ENISA) 

Indledning 

3.10.1. Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed ("ENISA"), som ligger i 
Athen, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/88164. ENISA's 
hovedopgave er at opnå et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen, herunder ved 
aktivt at støtte medlemsstaterne og Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer i at 
forbedre cybersikkerheden og ved at fungere som et referencepunkt for rådgivning og 
ekspertise for alle relevante EU-interessenter. ENISA blev først oprettet som Det Europæiske 
Agentur for Net- og Informationssikkerhed ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 460/200465. Figur 3.10.1 viser ENISA's nøgletal66. 

Figur 3.10.1 - ENISA's 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: ENISA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ENISA. 

Stigningen i antallet af ansatte i 2021 skyldes, at det lykkedes ENISA at besætte adskillige 
stillinger, der længe havde været ledige. 

                                                             
64 Forordning (EU) 2019/881 om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed) 

og om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi. 

65 Forordning (EF) nr. 460/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for net- og 
informationssikkerhed. 

66 Nærmere oplysninger om ENISA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Budget (millioner euro)*

87

106

Ansatte (pr. 31. december)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.10.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ENISA's ledelse. 

3.10.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.10.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for 
Cybersikkerhed ("ENISA"), omfattende årsregnskabet67 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen68, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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). 

                                                             
67 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

68 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.10.5. Det er vores opfattelse, at ENISA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ENISA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.10.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.10.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.10.9. ENISA tildeler systematisk kontrakter med lav værdi, uden at 
tildelingsafgørelserne godkendes og underskrives af den anvisningsberettigede, hvilket er i 
strid med punkt 30.3 og 30.4 i bilag I til finansforordningen. 
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3.10.10. ENISA har udviklet en cost-benefit-analysemetode, som det anvender til at 
afgøre, om tjenesteydelser skal outsources eller udføres internt. Der er dog mangler i denne 
metodes udformning, som kan svække beslutningsprocessens objektivitet, og som udsætter 
ENISA for finansielle risici. 

3.10.11. Finansforordningens artikel 167 fastsætter, at der i forbindelse med udbud 
skal sondres klart mellem udvælgelseskriterier og tildelingskriterier. Udvælgelseskriterierne 
skal udelukkende vedrøre vurderingen af tilbudsgiverne, og tildelingskriterierne skal 
udelukkende vedrøre vurderingen af tilbuddene. Vi konstaterede, at ENISA i forbindelse med 
to udbud havde anvendt virksomhedernes tekniske kapacitet som et tildelingskriterium, selv 
om det klart vedrører vurderingen af tilbudsgiverne, ikke tilbuddene. En sådan overlapning 
mellem udvælgelses- og tildelingskriterier undergraver retssikkerheden og udsætter ENISA for 
omdømmemæssige og retlige risici. 

3.10.12. Mellem 2019 og 2021 vurderede ENISA tre sager om potentielle 
interessekonflikter i forbindelse med, at ledende medarbejdere ønskede at påbegynde et nyt 
job et andet sted. I det ene tilfælde, som vi gennemgik, konstaterede vi, at ENISA i strid med 
personalevedtægtens artikel 16 undlod at høre Det Paritetiske Udvalg. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.10.13. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

ENISA havde ikke en politik vedrørende følsomme poster, som omfattede 
identificering af følsomme funktioner, ajourføring af fortegnelsen over 
disse og fastlæggelse af passende foranstaltninger til at afbøde risikoen for 
særlige interesser. Dette var ikke i overensstemmelse med ENISA's 
standarder for intern kontrol. ENISA bør vedtage og gennemføre en sådan 
politik vedrørende følsomme poster. 

Afsluttet 

2019 

I 2019 øgede ENISA sin anvendelse af vikarer betydeligt (29 % af den 
samlede arbejdsstyrke) i forhold til det foregående år. Dette indikerer, at 
ENISA blev mere afhængigt af vikarer på mange områder inden for sine 
aktiviteter. 

Afsluttet 

2019 

Kontrakten mellem ENISA og vikarbureauet fastsætter ikke de 
grundlæggende ansættelsesvilkår for de kategorier, som vikarerne 
ansættes i. Vikarerne modtager heller ikke de samme sociale ydelser som 
ENISA's ansatte. 

Afsluttet 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

Fra den 1. januar til den 12. februar godkendte en ansat både 
budgetforpligtelser og betalinger uden en gyldig delegation af beføjelser. 
Betalingsbeløbet overstiger ikke væsentlighedstærsklen for vores revision, 
da det kun udgør 1,6 % af de samlede betalingsbevillinger, der var til 
rådighed i 2020, men forholdet er væsentligt på grund af sin art. 

Afsluttet 

2020 
ENISA har ingen interne regler til at sikre kontinuitet med hensyn til 
delegationer i tilfælde, hvor en delegerende anvisningsberettiget eller en 
ved delegation bemyndiget anvisningsberettiget forlader sin post. 

Afsluttet 

2020 

Vi konstaterede adskillige svagheder i ENISA's delegationsprocedurer. I ét 
tilfælde fortsatte en ansat i flere måneder med at godkende transaktioner, 
selv om vedkommendes delegation var udløbet. I andre tilfælde skulle 
ansatte kvittere for deres delegationer med deres underskrift. For det 
meste skete dette først efter mere end ti måneder. Endelig konstaterede 
vi en uoverensstemmelse mellem en delegation og dens parametre i IT-
systemet. 

Afsluttet 
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ENISA's svar 
3.10.9. ENISA er enig i og bifalder denne revisionsbemærkning. Vi har allerede taget de 
nødvendige skridt til at løse dette problem. 

3.10.10. ENISA er enig i og bifalder denne revisionsbemærkning. Vi har allerede taget de 
nødvendige skridt til at løse dette problem. 

3.10.11. ENISA er enig i og bifalder denne revisionsbemærkning. Vi har allerede taget de 
nødvendige skridt til at løse dette problem. 

3.10.12 Selv om det fælles udvalg kun har en rådgivende funktion, og den konstaterede 
svaghed derfor ikke påvirkede beslutningstagningen, er vi ikke desto mindre enig i og bifalder 
denne revisionsbemærkning. ENISA vil derfor formelt nedsætte et fælles udvalg for at 
overholde de gældende retlige rammer. 

 

 

 



 131 

Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (ERA) 

 

3.11. Den Europæiske Unions 
Jernbaneagentur (ERA) 

Indledning 

3.11.1. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("ERA"), som ligger i Lille og 
Valenciennes, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 881/200469, som i 2016 blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/79670. ERA's opgave er at forbedre de europæiske jernbanesystemers 
interoperabilitet og sikkerhed. ERA er også den EU-myndighed, der har ansvar for at udstede 
tilladelser, certifikater og godkendelser på dette område. Figur 3.11.1 viser ERA's nøgletal71. 

Figur 3.11.1 - ERA's 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: ERA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ERA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.11.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ERA's ledelse. 

                                                             
69 Forordning (EF) nr. 881/2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur. 

70 Forordning (EU) 2016/796 om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur. 

71 Nærmere oplysninger om ERA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.era.europa.eu. 

37

40

Budget (millioner euro)*

177

188

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/
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3.11.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.11.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ("ERA"), 
omfattende årsregnskabet72 og beretningerne om budgetgennemførelsen73, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.11.5. Det er vores opfattelse, at ERA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ERA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
72 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.11.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.11.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.11.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2013 ERA ligger i Lille og Valenciennes. Omkostningerne ville sandsynligvis 
kunne reduceres, hvis alle aktiviteter blev centraliseret på ét sted. Ikke relevant 

2018 

I 2019 vil ERA begynde at opkræve gebyrer og afgifter for 
certificeringsopgaver. Den nye forordning fastsætter, at der skal tages 
hensyn til små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) særlige behov. 
ERA bør indføre effektive kontroller vedrørende ansøgeres SMV-status. 

I gang 

2019 
ERA kontrollerede ikke de beløb, som Europa-Kommissionen fakturerede 
det for levering af forskellige IT-ydelser i henhold til en 
serviceleveranceaftale. Dette tyder på svagheder i ERA's interne kontrol. 

Afsluttet 
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ERA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.12. Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed (ESMA) 

Indledning 

3.12.1. Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed ("ESMA"), som ligger i 
Paris, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/201074. 
ESMA's opgave er at forbedre beskyttelsen af investorer og fremme stabilitet og orden på de 
finansielle markeder. ESMA udfører sin opgave og opfylder sine mål ved hjælp af fire 
aktiviteter: vurdering af risiciene for investorer og markeder og for den finansielle stabilitet, 
udarbejdelse af et fælles regelsæt for EU's finansielle markeder, fremme af tilsynsmæssig 
konvergens og direkte tilsyn med bestemte finansielle enheder. Figur 3.12.1 viser ESMA's 
nøgletal75. 

Figur 3.12.1 - ESMA's 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: ESMA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ESMA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.12.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ESMA's ledelse. 

                                                             
74 Forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den 

Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed). 

75 Nærmere oplysninger om ESMA's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Budget (millioner euro)*

250

308

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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3.12.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.12.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed ("ESMA"), omfattende årsregnskabet76 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen77, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.12.5. Det er vores opfattelse, at ESMA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ESMA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
76 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

77 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.12.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.12.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.12.9. Vi konstaterede, at ESMA i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser til en 
anslået værdi af 45 000 euro på grund af tjenesteydelsernes art havde iværksat et udbud med 
forhandling uden offentliggørelse, hvilket er i strid med punkt 3.1 i bilag I til 
finansforordningen. Ifølge ESMA's standarder for intern kontrol skal alle afvigelser fra fastlagte 
processer og procedurer begrundes og godkendes i centralt registrerede 
undtagelsesrapporter, før der træffes foranstaltninger. I dette tilfælde gjorde ESMA det 
imidlertid først efter vores revision. 
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3.12.10. Vi konstaterede svagheder i ESMA's forvaltnings- og kontrolsystemer 
vedrørende interessekonflikter. 

a) Tilsynsrådets forretningsorden fastsætter, at et medlem af tilsynsrådet, som har en 
interessekonflikt i forbindelse med et emne under behandling, ikke må deltage i 
drøftelser eller afstemninger om dette emne. Medlemmet må dog gerne blive 
siddende på mødet, medmindre et flertal af medlemmerne stemmer for at 
udelukke vedkommende. Dette skaber - i hvert fald tilsyneladende - en risiko for, at 
tilsynsrådet ikke er uafhængigt. 

b) ESMA's regler om bedømmelse af formanden og den administrerende direktør 
fastsætter ikke udtrykkeligt, at et medlem af tilsynsrådet, hvis kompetente 
nationale myndighed er eller sandsynligvis vil blive genstand for foranstaltninger i 
medfør af artikel 16-19 i forordning (EU) nr. 1095/2010 (f.eks. vedrørende 
overtrædelse af EU-retten), ikke kan være bedømmer eller appelbedømmer for 
formanden eller den administrerende direktør. Dette kan svække bedømmerens og 
den bedømtes uafhængighed. Vi konstaterede, at der et tidligere år var opstået en 
risiko for en interessekonflikt i forbindelse med en sådan bedømmelse, og at ESMA 
havde været længe om at afbøde situationen. Vi konstaterede også, at ESMA ikke 
aktivt overvågede potentielle interessekonflikter, f.eks. ved at vurdere, om tidligere 
afgørelser vedrørende kompetente nationale myndigheder kan skabe en konflikt. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.12.11. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

Overskud og underskud fra gebyrer, der opkræves hos 
kreditvurderingsbureauer og transaktionsregistre, kan føre til en årlig 
krydsfinansiering af aktiviteter. ESMA bør finde en metode til at undgå 
en sådan krydsfinansiering. 

Ikke igangsat 

(Ikke under ESMA's kontrol) 

2019 
ESMA har ikke på noget tidspunkt justeret eller planlagt at justere de 
kompetente nationale myndigheders skønsbaserede pensionsbidrag for 
år N til de faktiske tal. 

Afsluttet 

2020 

De oplysninger, som transaktionsregistrene indgav med henblik på 
beregning af gebyrer, var kun genstand for en begrænset gennemgang 
foretaget af uafhængige revisorer. Der blev offentliggjort et 
høringsdokument med forslag om forenkling af metoden til bestemmelse 
af transaktionsregistrenes omsætning. Revision af de delegerede 
retsakter om gebyrer for kreditvurderingsbureauer og 
transaktionsregistre kan kun foretages af Kommissionen. ESMA har 
gentaget, at en sådan revision er nødvendig. 

Ikke igangsat 

(Ikke under ESMA's kontrol) 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

Forordningen om kreditvurderingsbureauer giver mulighed for at omgå 
gebyrordningen. Kreditvurderingsbureauer kan også undgå gebyrer ved 
at overføre indtægter til enheder uden for EU's jurisdiktion. 
Forordningen er omfattet af Europa-Kommissionens ret til at iværksætte 
lovgivningsmæssige ændringer. ESMA offentliggjorde et 
høringsdokument og forelagde Europa-Kommissionen teknisk rådgivning 
om ændring af forordningen. 

Ikke igangsat 

(Ikke under ESMA's kontrol) 

2020 

Der var svag intern kontrol i forbindelse med overvågningen af den tid, 
der blev faktureret ESMA i henhold til en "time and means"-kontrakt 
under en rammeaftale vedrørende IT-konsulentydelser (kontrol af 
arbejdsdage uden for ESMA's lokaler). 

Afsluttet 

2020 

ESMA indgik en "masteraftale" om datatjenester. Aftalens 
maksimumsbeløb var ikke klart angivet, fordi udbyderens aftalemodel 
var blevet anvendt. Desuden havde den anvisningsberettigede, der 
underskrev aftalen, kun bemyndigelse til at indgå retlige forpligtelser på 
ca. halvdelen af det involverede beløb. Efter revisionen traf ESMA 
korrigerende foranstaltninger for at afhjælpe svagheden (den 
administrerende direktør kontrasignerede aftalen). 

Afsluttet 

2020 

Vedrørende en række kreditvurderingsbureauer anvendte ESMA ikke 
morarentesatsen. Den anvisningsberettigede fastlagde ikke fordringerne 
og traf ikke en formel afgørelse om at give afkald på at inddrive 
beløbene. 

Afsluttet 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060&qid=1652738625440
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ESMA's svar 
3.12.9.Vi iværksatte ingen forudgående offentliggørelse, fordi udbuddet er omfattet af et 
særligt område. Undtagelsen blev behørigt dokumenteret efterfølgende (i slutningen af 2021) 
og godkendt efter Revisionsrettens revision. Desuden har ESMA allerede truffet de nødvendige 
foranstaltninger for at forhindre en lignende situation i fremtiden. 

3.12.10. ESMA går fuldt ud ind for de højeste etiske standarder for forebyggelse af 
interessekonflikter som fastsat i ESMA's oprettelsesforordning. 

a) ESMA's nuværende regler om interessekonflikter er fuldt ud i overensstemmelse med artikel 
42, stk. 3, i ESMA-forordningen, som kræver, at medlemmer af tilsynsrådet, der har en 
interessekonflikt, "undlader at deltage i drøftelser[...] og afstemning[er]" om tiltag, hvor der 
kan være en interessekonflikt. 

ESMA følger allerede den praksis, at medlemmer af tilsynsrådet (og ledsagende personale) 
samt ESMA's formand og administrerende direktør skal forlade det (virtuelle) bestyrelsesrum, 
hvis de kan komme til at befinde sig i en interessekonflikt. 

ESMA's tilsynsråd ændrede sin politik den 7. juli, så den udtrykkeligt kræver, at medlemmer, 
der befinder sig i en interessekonflikt, skal forlade rummet i overensstemmelse med gældende 
praksis. 

b) ESMA noterer sig Revisionsrettens bemærkning. ESMA er af den opfattelse, at risikoen for 
interessekonflikter i denne særlige situation blev afbødet fuldt ud, eftersom bedømmeren ikke 
bidrog til den endelige vurdering. 

For alle de aktiviteter, medlemmerne af tilsynsrådet udfører inden for ESMA, blandt andet som 
bedømmere, er de underlagt deres erklæring om forpligtelser i henhold til politikken om 
interessekonflikter for ikkeansatte. Dette omfatter forpligtelsen til at indberette ad hoc-
interessekonflikter, efterhånden som de opstår. Dertil kommer den årlige interesseerklæring 
og pligten til at indberette eventuelle interessekonflikter, der opstår som følge af de punkter, 
der drøftes eller træffes afgørelse om under et givet bestyrelsesmøde eller under en 
telefonsamtale/skriftlig procedure. 

ESMA har ingen indvendinger mod at indføre en udtrykkelig krydshenvisning til politikken 
vedrørende interessekonflikter i sin vurderingsproces. Desuden har ESMA allerede indført en 
yderligere sikkerhedsforanstaltning ved at indsamle ad hoc-bekræftelser på fravær af 
interessekonflikter fra de bestyrelsesmedlemmer, der blev valgt af deres kolleger, til at 
udarbejde udkast til bedømmelsesrapporter om ESMA's øverste ledelse for 2021. 
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3.13. Den Europæiske Unions Agentur 
for Rumprogrammet (EUSPA) 

Indledning 

3.13.1. Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ("EUSPA"), som ligger i 
Prag, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/69678. EUSPA 
forvalter EU's rumprogram og bidrager dermed til EU's velstand og sikkerhed. EUSPA afløste 
Det Europæiske GNSS-Agentur ("GSA"), som i 2010 overtog alle de opgaver, der tidligere var 
tildelt fællesforetagendet Galileo. Figur 3.13.1 viser EUSPA's nøgletal79. 

Figur 3.13.1 - EUSPA's 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: EUSPA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EUSPA. 

Budgetforhøjelsen i 2021 skyldes hovedsagelig EUSPA's udvidede mandat vedrørende EU's nye 
rumprogram. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.13.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EUSPA's ledelse. 

                                                             
78 Forordning (EU) 2021/696 om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske 

Unions Agentur for Rumprogrammet. 

79 Nærmere oplysninger om EUSPA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Budget (millioner euro)*

212

242

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
http://www.euspa.europa.eu/
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3.13.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.13.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for 
Rumprogrammet ("EUSPA"), omfattende årsregnskabet80 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen81, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.13.5. Det er vores opfattelse, at EUSPA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EUSPA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
80 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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



 145 

Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet (EUSPA) 

 

Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

Supplerende oplysninger 

3.13.6. Vi henleder opmærksomheden på note 6.1 i regnskaberne, som beskriver, 
hvordan den russiske angrebskrig mod Ukraine har påvirket EUSPA's resultatopgørelse og 
balance. 

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 

3.13.7. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.13.8. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.13.10. I to reviderede ansættelsesprocedurer konstaterede vi et antal 
proceduremæssige mangler, som undergravede principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling. 

a) I begge tilfælde var det ikke fastsat i stillingsopslagene, hvor mange point ansøgerne 
skulle opnå for at komme på den korte liste eller på en reserveliste, eller hvor 
mange ansøgere der skulle opføres på den korte liste eller en på en reserveliste. 
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Disse tal blev først formelt angivet i udvælgelseskomitéernes endelige rapporter, 
som blev offentliggjort efter gennemgangen af ansøgernes ansøgninger. 

b) Instrukserne fra udvælgelseskomitéen om tildeling af point vedrørende de 
forskellige udvælgelseskriterier var ikke detaljerede nok til at sikre, at komitéens 
medlemmer anvendte en konsekvent tilgang. 

c) I den ene af de to ansættelsesprocedurer var der for én af prøverne ikke på forhånd 
fastsat en pointordning. 

3.13.11. Mellem 2019 og 2021 vurderede EUSPA en sag om en potentiel 
interessekonflikt i forbindelse med, at en ledende medarbejder ønskede at påbegynde et nyt 
job et andet sted. EUSPA godkendte det nye job med restriktioner. EUSPA redegjorde 
imidlertid ikke for årsagerne til disse restriktioner, selv om det har en generel forpligtelse til at 
begrunde sine afgørelser. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.13.12. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2017 E-indkøb: GSA har endnu ikke indført nogen af de e-indkøbsværktøjer, 
Europa-Kommissionen har udviklet. Afsluttet 

2019 

Der er ikke nogen omfattende forudgående eller efterfølgende strategi 
med henblik på at bekræfte nøjagtigheden af de omkostninger, ESA har 
angivet som afholdt vedrørende gennemførelsen af EGNOS- og 
Galileoprogrammerne. Det skaber en risiko for, at GSA's betalinger til 
ESA beregnes på grundlag af unøjagtige omkostninger, og at dette får 
indvirkning på GSA's regnskaber. 

Afsluttet 
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EUSPA's svar 
3.13.10. Agenturet planlægger at indføre en række ændringer i sine ansættelsesprocedurer for 
at tage højde for de konstaterede observationer. 

3.13.11. EUSPA noterer sig Revisionsrettens bemærkning og vil tage behørigt hensyn hertil i 
sine procedurer. EUSPA vil gerne præcisere, at det i dette særlige tilfælde ikke har anført 
grundene til begrænsningerne i afgørelsen, fordi det anså dem for indlysende, eftersom: 
 
- begrænsningerne var begrænset til udarbejdelse af udbud og indkaldelser af tilskuds- eller 

prisforslag, som personen var involveret i, da vedkommende arbejdede for agenturet 

- afgørelsen vedrører en tidligere ledende medarbejder i agenturet, som formodes at være 
fuldt ud bekendt med de gældende regler. 
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3.14. Det Europæiske Center for 
Udvikling af Erhvervsuddannelse 
(Cedefop) 

Indledning 

3.14.1. Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse ("Cedefop"), som 
ligger i Thessaloniki, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 337/7582, som blev ophævet 
og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/128 af 16. januar 201983. 
Cedefop bidrager til udviklingen af erhvervsuddannelse på EU-plan ved at tilvejebringe og 
videreformidle dokumentation om erhvervsuddannelsessystemer. Figur 3.14.1 viser Cedefops 
nøgletal84. 

Figur 3.14.1 - Cedefops 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: Cedefops årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af Cedefop. 

                                                             
82 Forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af 

erhvervsuddannelse. 

83 Forordning (EU) 2019/128 om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75. 

84 Nærmere oplysninger om Cedefops rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Budget (millioner euro)*

108

108

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:L:1975:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R0128
http://www.cedefop.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.14.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra Cedefops ledelse. 

3.14.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.14.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse ("Cedefop"), omfattende årsregnskabet85 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen86, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
85 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

86 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.14.5. Det er vores opfattelse, at Cedefops regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af Cedefops 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.14.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.14.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

3.14.8. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.14.9. Vi konstaterede svagheder i Cedefops ansættelsesprocedurer. 

a) I ét tilfælde fik Cedefop eksterne konsulenter til at screene ansøgninger ud fra de 
forhåndsudvælgelseskriterier, der var fastsat i stillingsopslaget. Konsulenterne 
leverede deres vurdering, men i forbindelse med nogle af 
forhåndsudvælgelseskriterierne valgte udvælgelseskomitéen at se bort fra den. I 
stedet genudførte udvælgelseskomitéen selv den pågældende del af 
screeningsprocessen. Vi konstaterede, at der var store forskelle mellem Cedefops 
vurdering og konsulenternes vurdering. Disse forskelle, som kunne være til fordel 
eller ulempe for de enkelte ansøgere, skyldtes, at der manglede klare og detaljerede 
retningslinjer for pointgivningen vedrørende forhåndsudvælgelseskriterierne. 

b) I to ansættelsesprocedurer blev skriftlige prøver afholdt online over flere dage, 
hvilket øgede risikoen for, at prøvernes indhold kunne afsløres uden tilladelse. Den 
ene af disse to ansættelsesprocedurer fandt sted over fire dage inklusive en 
weekend. Cedefop traf ikke alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre effektiv 
intern kontrol for at mindske de relaterede risici. Efter vores revision ændrede 
Cedefop sine procedurer med henblik på fremtidige ansættelsesprocedurer. 

3.14.10. Vi konstaterede også svagheder i betalingsforvaltningen, navnlig med hensyn 
til forudgående kontrol. 

a) En rammeaftale om IT-ydelser og -produkter tillod kontrahenten at lægge et gebyr 
oven i de faktiske priser. Cedefop betalte en faktura på 11 614 euro uden først at 
kontrollere, om de fakturerede beløb var korrekte, selv om finansforordningen 
kræver, at der udføres en sådan forudgående kontrol. Efter vores revision ændrede 
Cedefop sine interne procedurer for at forhindre, at noget lignende sker igen. 

b) Ved en anden lejlighed betalte Cedefop 180 590 euro vedrørende en ordreseddel i 
henhold til en rammeaftale med relation til udviklingen af et nyt websted. Cedefop 
foretog denne betaling uden at have modtaget de specifikke erklæringer, som 
kontrahenten skulle afgive ifølge rammeaftalen. Denne undladelse indvirkede på 
alle de 28 ordresedler vedrørende denne rammeaftale, som i alt beløber sig til 
883 539 euro, og kan udsætte Cedefop for retlige risici med relation til intellektuelle 
ejendomsrettigheder. Efter vores revision anmodede Cedefop kontrahenterne om 
at indsende de manglende erklæringer og registrerede hændelsen i sit register over 
manglende overholdelse. Cedefop ændrede også sine interne procedurer for at 
forhindre, at noget lignende sker igen. 
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c) I april 2020 indgav en tilskudsmodtager en anmodning om endelig betaling. Cedefop 
forsinkede behandlingen af betalingen ud over den frist på 60 dage, der var fastsat i 
tilskudsaftalen, og foretog først den endelige betaling i januar 2021. Ifølge Cedefop 
skyldtes forsinkelsen hovedsagelig, at projektlederen var fraværende, og at der 
efterfølgende opstod forsinkelser i kommunikationen med støttemodtageren. 
Cedefop havde ikke en beredskabsplan til at forhindre, at personalefravær forsinker 
procedurerne vedrørende godkendelse af tilskud. Efter vores revision ændrede 
Cedefop sine interne procedurer for at adressere dette. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.14.11. Den 23. juni 2021 begyndte Cedefop at anvende et nyt regnskabssystem, 
ABAC, som også anvendes af Europa-Kommissionen. Vi konstaterede to svagheder i Cedefops 
overgang til det nye system. 

a) I ABAC var de endelige gennemførelsesdatoer for budgetforpligtelser fremført fra 
2021 til 2022 ikke registreret korrekt. Det betød, at uindfriede budgetforpligtelser, 
der skulle frigøres, fordi de tilknyttede retlige forpligtelser udløb ved udgangen af 
2021, potentielt kunne være blevet fremført til 2022 i strid med reglerne. Efter 
vores revision gennemgik og ajourførte Cedefop i 2022 de endelige 
gennemførelsesdatoer for alle de berørte budgetforpligtelser og frigjorde 
11 budgetforpligtelser til en samlet værdi af 45 923 euro. 

b) I 2021 beregnede ABAC fejlagtigt 2 834 euro i morarenter vedrørende fem 
betalinger. Fejlen skyldtes, at fristen i ABAC for disse betalinger fejlagtigt var fastsat 
til 30 dage, mens den faktiske lovbestemte frist var 60 eller 90 dage. Cedefop 
opdagede fejlen og annullerede indtægtsordrerne vedrørende de fejlagtigt 
beregnede morarenter. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.14.12. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019, 2020 

Den metode til beregning af bidrag, som er fastlagt i erklæringen om 
samarbejdet mellem Cedefop og EFTA, blev ikke anvendt korrekt. Norges 
og Islands bidrag til Cedefops budget for 2019 var 38 924 euro lavere, 
end de skulle have været (2020: 20 272 euro højere), og EU's bidrag var 
38 924 euro højere, end det skulle have været (2020: 20 272 euro 
lavere). 

Afsluttet 

2020 

Efter et udbud med forhandling med en enkelt tilbudsgiver indgik 
Cedefop en kontrakt på 19 800 euro, dvs. over den tærskel på 
15 000 euro, som er fastsat i finansforordningen. Den oprindeligt 
anslåede kontraktværdi var 10 000 euro, men den var ikke underbygget 
af omkostningsoverslag baseret på aktuelle markedsværdier eller på 
dokumenteret markedsanalyse. Udbuddet er derfor regelstridigt. 

Afsluttet 
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Cedefops svar 
3.14.9.  

a) Cedefop noterer sig bemærkningen og vil forbedre sine retningslinjer. Da Cedefop indså, at 
projektydelserne ikke umiddelbart kunne betragtes som det endelige resultat af vurderingen, 
stod centret over for valget om at følge anbefalingen eller delvist gentage proceduren. 
Cedefop valgte en effektiv og produktiv afslutning af udvælgelsesproceduren i betragtning af 
alternativerne og de respektive fremtidige omkostninger ved en uovervejet 
ansættelsesbeslutning. 

b) Cedefop accepterer konklusionen. 

3.14.10. 

a) Cedefop accepterer konklusionen. 

b) Cedefop accepterer konklusionen. 

c) Cedefop accepterer konklusionen. 

3.14.11. 

a) Cedefop accepterer konklusionen og har truffet øjeblikkelige foranstaltninger for at 
imødekomme Revisionsrettens henstilling. 

b) Cedefop accepterer konklusionen og har truffet øjeblikkelige foranstaltninger for at 
imødekomme Revisionsrettens henstilling. 
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3.15. Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme (ECDC) 

Indledning 

3.15.1. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme ("ECDC"), 
som ligger i Stockholm, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 851/200487. ECDC indsamler og formidler oplysninger om forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme hos mennesker og afgiver videnskabelige udtalelser herom. ECDC koordinerer også 
europæisk netværkssamarbejde på dette område. Figur 3.15.1 viser ECDC's nøgletal88. 

Figur 3.15.1 - ECDC's 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: ECDC's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ECDC. 

Budgetforhøjelsen skyldes, at ECDC fik tildelt nye aktiviteter i forbindelse med oprettelsen af 
EU's Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet. 

                                                             
87 Forordning (EF) nr. 851/2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og 

kontrol med sygdomme. 

88 Nærmere oplysninger om ECDC's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Budget (millioner euro)*

271

311

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.15.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ECDC's ledelse. 

3.15.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.15.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og 
Kontrol med Sygdomme ("ECDC"), omfattende årsregnskabet89 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen90, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
89 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

90 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.15.5. Det er vores opfattelse, at ECDC's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ECDC's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.15.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.15.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 
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ECDC's svar 
Centret har noteret sig Rettens rapport. 
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3.16. Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

Indledning 

3.16.1. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA"), som ligger i Parma, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/200291. EFSA leverer den 
videnskabelige information, der er nødvendig for udarbejdelse af EU-lovgivning om fødevarer 
og fødevaresikkerhed, indsamler og analyserer data med henblik på identificering og 
overvågning af risici og giver uafhængig information om sådanne risici. Figur 3.16.1 viser 
EFSA's nøgletal92. 

Figur 3.16.1 - EFSA's 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: EFSA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EFSA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.16.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EFSA's ledelse. 

                                                             
91 Forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om 

oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende 
fødevaresikkerhed. 

92 Nærmere oplysninger om EFSA's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
www.efsa.europa.eu. 

107

133

Budget (millioner euro)*

481

516

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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3.16.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.16.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
("EFSA"), omfattende årsregnskabet93 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen94, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.16.5. Det er vores opfattelse, at EFSA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EFSA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
93 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

94 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.16.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.16.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.16.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2017 
Regnskabsførerens uafhængighed bør styrkes ved at lade ham 
rapportere direkte til EFSA's direktør (administrativt) og styrelsesudvalg 
(funktionelt). 

Rapportering til direktøren: 

Ikke igangsat 

Rapportering til styrelsesudvalget: 

Afsluttet 

2020 

I 2020 var syv af EFSA's lederstillinger besat med konstituerede ledere. 
Seks af disse stillinger havde været ledige i over et år. Én stilling havde 
været ledig i ni år. Denne usikkerhed vedrørende lederstillingerne kan 
svække EFSA's lederskab og strategiske kontinuitet. 

Afsluttet 
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EFSA's svar 
3.16.5. Autoriteten kvitterer for modtagelsen af Revisionsrettens "blanke" revisionsrapport og 
glæder sig over de positive revisionserklæringer om regnskabernes rigtighed og lovligheden og 
den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund herfor. 
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3.17. Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) 

Indledning 

3.17.1. Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ("EIGE"), som 
ligger i Vilnius, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1922/200695. EIGE indsamler, analyserer og udbreder information om ligestilling mellem 
mænd og kvinder og udvikler, evaluerer og udbreder metodiske redskaber for at støtte 
integrationen af ligestilling mellem mænd og kvinder i alle EU-politikker. Figur 3.17.1 viser 
EIGE's nøgletal96. 

Figur 3.17.1 - EIGE's 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: EIGE's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EIGE. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.17.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EIGE's ledelse. 

                                                             
95 Forordning (EF) nr. 1922/2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem 

mænd og kvinder. 

96 Nærmere oplysninger om EIGE's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.eige.europa.eu. 

10

11

Budget (millioner euro)*

43

42

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=OJ:L:2006:403:TOC
http://www.eige.europa.eu/
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3.17.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.17.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem 
Mænd og Kvinder ("EIGE"), omfattende årsregnskabet97 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen98, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.17.5. Det er vores opfattelse, at EIGE's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EIGE's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
97 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

98 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

Supplerende oplysninger 

3.17.6. Vi henleder opmærksomheden på note 4.1 i regnskaberne, hvori EIGE 
oplyser en eventualforpligtelse på 22 224 euro, som vil opstå, hvis EIGE ved Litauens 
højesteret taber en verserende sag vedrørende dets anvendelse af vikaransatte. 

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 

3.17.7. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.17.8. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.17.10. I maj 2020 iværksatte EIGE en indkaldelse af interessetilkendegivelser med 
henblik på at opstille en liste over eksterne eksperter, der kunne bistå EIGE på specifikke 
arbejdsområder. Oversættelsesydelser var ikke omfattet af indkaldelsen, men listen blev brugt 
i forbindelse med indkøb af sådanne ydelser. Det betød, at EIGE ikke kunne vælge de bedst 
egnede eksperter. Indkaldelsen af interessetilkendegivelser var ikke i overensstemmelse med 
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finansforordningens artikel 160 og 237. Vi konstaterede, at fem betalinger i 2021 til eksperter 
udvalgt i forbindelse med indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørte oversættelse. 
Eftersom oversættelsesydelser ikke var omfattet af indkaldelsen, er disse betalinger til en 
samlet værdi af 12 200 euro regelstridige. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.17.11. I én ansættelsesprocedure konstaterede vi et antal proceduremæssige 
mangler, som undergravede principperne om gennemsigtighed og ligebehandling: 

a) Udvælgelseskomitéens medlemmer havde først underskrevet deres erklæringer om 
fortrolighed og fravær af interessekonflikter efter opstillingen af den korte liste over 
ansøgere. 

b) EIGE havde ikke udarbejdet detaljerede instrukser om, hvordan der skulle tildeles 
point vedrørende de forskellige udvælgelseskriterier. Dette førte til betydelige 
forskelle i, hvordan udvælgelseskomitéens forskellige medlemmer tildelte 
ansøgerne point. 

c) EIGE havde ikke før gennemgangen af ansøgningerne fastlagt, hvor mange point 
ansøgerne mindst skulle opnå for at gå videre til samtalefasen eller til den skriftlige 
prøve, eller hvor mange ansøger, der højst måtte gå videre. 

d) Der var ingen direkte forbindelse mellem nogle af de kriterier, som ansøgerne blev 
vurderet efter, og de kriterier, der var angivet i stillingsopslaget. 

e) EIGE havde ikke tildelt de udvalgte ansøgere point på grundlag af deres endelige 
samtaler, som var det trin, der gik forud for afgørelsen om, hvem af dem der skulle 
ansættes. 

3.17.12. EIGE har fastlagt specifikke procedurer for udvælgelse af udstationerede 
nationale eksperter. Vi konstaterede, at EIGE i forbindelse med én udvælgelse ikke havde fulgt 
en del af sine egne procedurer. Sådanne undladelser undergraver gennemsigtigheden og 
objektiviteten i udvælgelsen af udstationerede nationale eksperter og tyder på svagheder i 
EIGE's interne kontrol. 

3.17.13. Alle fire medlemmer af det evalueringsudvalg, der i forbindelse med et udbud 
var udpeget til at evaluere tilbuddene efter tildelingskriterierne, tilhørte den samme enhed i 
EIGE. Dette er i strid med finansforordningens artikel 150, stk. 3. 
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.17.14. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

En rammeaftale med et vikarbureau fastsatte ikke, at vikarbureauet 
skulle leve op til bestemte retlige forpligtelser (give sine arbejdstagere de 
samme arbejdsvilkår som EIGE's egne ansatte). Der er ikke bevis for, at 
EIGE selv sammenlignede arbejdsvilkårene. EIGE bør analysere 
arbejdsvilkårene for sine vikarer og sikre, at de er i overensstemmelse 
med EU-lovgivningen og den nationale arbejdsmarkedslovgivning. 

Afsluttet 

2019, 2020 

I 2019 og 2020 konkluderede Revisionsretten, at der i de procedurer, 
EIGE anvendte til udvælgelse af eksterne eksperter og indgåelse af 
kontrakter med dem, manglede et tilstrækkeligt revisionsspor (som 
krævet i finansforordningens artikel 36, stk. 3). Alle efterfølgende 
betalinger i forbindelse med disse kontrakter er derfor regelstridige. 

Ikke relevant 

2019, 2020 

EIGE's budgetter for 2019 og 2020 omfattede ikke de henholdsvis 
550 000 euro og 378 950 euro i formålsbestemte indtægter, der under 
instrumentet til førtiltrædelsesbistand var tildelt til gennemførelse af 
aktionen "Increased capacity of EU candidate countries and potential 
candidates to measure and monitor the impact of gender-equality 
policies (2018-2021)". 

Ikke relevant 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 

EIGE har ikke foretaget efterfølgende kontrol af transaktioner og 
budgetgennemførelse siden september 2016. Et særligt program for 
efterfølgende kontrol baseret på specifikke risici ville bidrage til at 
forbedre EIGE's interne kontrolmiljø. 

Afsluttet 
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EIGE's svar 
3.17.6. Litauens højesteret afsagde dom den 23. februar 2022. Domstolen udtalte sig til fordel 
for vikaransatte og bekræftede princippet om ligebehandling af vikaransatte og 
vedtægtsomfattet personale. EIGE var tredjepart i sagen, og der blev ikke fremsat direkte krav 
mod instituttet. 

3.17.10. EIGE noterer sig Revisionsrettens bemærkninger og vil ikke ansætte eksterne 
eksperter til oversættelsestjenester. Sådanne tjenesteydelser vil blive indkøbt via offentlige 
udbudsprocedurer. Ekspertdatabasen vil fortsat blive anvendt til kvalitetssikringstjenester og 
gennemgang af kønssensitivt sprog. 

3.17.3. EIGE noterer sig Revisionsrettens bemærkninger og vil afhjælpe de konstaterede 
svagheder i den interne kontrol: 

a) Arbejdsgangen i direktørens afgørelse nr. 136 af 11. juli 2017 om 
udvælgelsesprocedurer for ansættelse vil blive ajourført for at præcisere procedurerne 
for fortrolighed og vurdering af interessekonflikter. 

b) Der vil blive udarbejdet detaljerede instrukser til udvælgelsespanelerne om, hvordan 
der tildeles point i henhold til udvælgelseskriterierne. 

c) EIGE's generelle tilgang til udvælgelsesprocedurerne vil blive formaliseret. 
d) EIGE vil tilpasse sine ansættelsesprocedurer i overensstemmelse hermed. 
e) EIGE accepterer denne bemærkning som bedste praksis. Efter at have taget hensyn til 

udvælgelseskomitéens henstilling og resultaterne af assessmentcentret kan 
ansættelsesmyndigheden imidlertid udnævne enhver kandidat på reservelisten. 

3.17.12. EIGE noterer sig Revisionsrettens bemærkning og vil afhjælpe de konstaterede 
svagheder i den interne kontrol. EIGE vil revidere proceduren for ansættelse af udstationerede 
nationale eksperter med henblik på at forenkle den. 

3.17.13. EIGE noterer sig Revisionsrettens bemærkning og vil præcisere evalueringsudvalgenes 
procedurer i udbudsretningslinjerne og skabelonerne. 
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3.18. Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) 

Indledning 

3.18.1. Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed ("ELA"), som ligger i Bratislava, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/114999 og opnåede 
finansiel uafhængighed den 26. maj 2021100. ELA sikrer en retfærdig, enkel og effektiv 
håndhævelse af EU-reglerne om arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale 
sikringsordninger, så borgere og arbejdsgivere lettere kan nyde godt af det indre marked. ELA 
påbegyndte sit arbejde den 17.10.2019 og har været finansielt uafhængig siden den 26.5.2021. 
Figur 3.18.1 viser ELA's nøgletal101. 

Figur 3.18.1 - ELA's 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: ELA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ELA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.18.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ELA's ledelse. 

                                                             
99 Forordning (EU) 2019/1149 om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. 

100 Bestyrelsens afgørelse nr. 5/2021 af 7. maj 2021 om ELA's finansielle uafhængighed 
(ELA/MB/2021/023). 

101 Nærmere oplysninger om ELA's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
www.ela.europa.eu. 

31

Budget (millioner euro)*

84

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/da
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3.18.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.18.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed 
("ELA"), omfattende årsregnskabet102 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen103, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.18.5. Det er vores opfattelse, at ELA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ELA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
102 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

103 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.18.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.18.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.18.9. ELA registrerede aktiver til en samlet værdi af 73 118 euro i ABAC Assets og i 
formuefortegnelsen. Disse aktiver var hovedsagelig kontormøbler. ELA tildelte hvert aktiv et 
nummer og en fremtidig placering. På grund af covid-19-pandemien var aktiverne på 
revisionstidspunktet dog endnu ikke blevet mærket og placeret de rigtige steder. Manglen på 
fuldstændige og ajourførte fortegnelser, som angiver placeringen af ELA's materielle aktiver, er 
i strid med finansforordningens artikel 87 og svækker ELA's mulighed for at beskytte sine 
aktiver. 
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3.18.10. Den 11. december 2020 undertegnede ELA en specifik kontrakt om 
kursusaktiviteter under Det Europæiske Arbejdsformidlingsnet (Eures), som dækkede første 
kvartal af 2021. Kontraktbeløbet var 299 437 euro. Den 9. november 2021 blev der 
undertegnet en ny rammeaftale om Eures-kursusaktiviteter. Denne rammeaftale havde en 
værdi af 12 millioner euro og en maksimal varighed på 48 måneder. Der blev ikke foretaget 
betalinger vedrørende denne rammeaftale i 2021. ELA indførte ingen forudgående og 
efterfølgende kontrol af kursusaktiviteternes operationelle og finansielle aspekter baseret på 
direkte dokumentation fra de gennemførte kursusaktiviteter. I stedet forlod ELA sig på 
rapporter fra underviserne. Denne mangel på formaliserede procedurer baseret på direkte 
dokumentation kan udgøre en risiko for gennemførelsen af forvaltningsdirektiverne og for 
opfyldelsen af ELA's mål. 

3.18.11. ELA har endnu ikke vedtaget en beredskabsplan. Manglen på en fastlagt og 
fyldestgørende beredskabsplan udgør en væsentlig intern svaghed i ELA's procedurer. 

3.18.12. ELA's bestyrelse godkendte Europa-Kommissionens Interne Revisionstjenestes 
opgavebeskrivelse og ELA's ramme for intern kontrol. ELA havde imidlertid endnu ikke 
vedtaget en hensigtsmæssig risikostyrings- og -kontrolstrategi. Den havde heller ikke vedtaget 
opgavebeskrivelserne for den anvisningsberettigede, for de ved subdelegation bemyndigede 
anvisningsberettigede og for regnskabsføreren. Disse mangler hindrer gennemførelsen af ELA's 
ramme for intern kontrol. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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ELA's svar 
3.18.9. På grund af de restriktive foranstaltninger i forbindelse med covid-19-pandemien er de 
materielle aktiver (borde og stole), efter levering, for kort tid siden blevet placeret i de 
udpegede områder i overensstemmelse med indretningsplanen og antallet af medarbejdere. 
Mærkningen af disse aktiver er i gang, og planen er, at der udarbejdes en fysisk fortegnelse 
over aktiverne i den kommende måned. 

3.18.10 ELA anerkender behovet for at etablere en passende struktur internt, at indføre 
formaliserede procedurer baseret på direkte dokumentation med henblik på at sikre, at de 
administrative retningslinjer gennemføres, og at de finansielle aktører træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at håndtere risikoen for, at enhedens mål ikke nås. 

3.18.11 På grund af situationen under covid-pandemien blev der anvendt en 
forretningskontinuitetsløsning, som gav mulighed for telearbejde på daglig basis. ELA 
anerkender betydningen af et dokument, der udførligt beskriver kontinuitetsplanen, og dette 
dokument forventes færdigt i 2023. 

3.18.12 Efter Revisionsrettens gennemgang afsluttede ELA risikovurderingsprocessen. ELA har 
en række politikker og procedurer til gennemførelse af den interne kontrolramme. 
Myndigheden arbejder løbende på at styrke sine interne kontrolrammer og planlægger at 
vedtage relevante chartre. ELA anerkender betydningen af at gennemføre de interne 
kontrolrammer med henblik på at styrke de operationelle og finansielle resultater. 
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3.19. Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA) 

Indledning 

3.19.1. Det Europæiske Lægemiddelagentur ("EMA"), som ligger i Amsterdam, blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 726/2004104. EMA arbejder 
via et EU-dækkende netværk og koordinerer de videnskabelige ressourcer, som de nationale 
myndigheder stiller til dets rådighed til vurdering og overvågning af human- og 
veterinærmedicinske lægemidler. EMA er efterfølger til Det Europæiske Agentur for 
Lægemiddelvurdering, der blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93105. 
Figur 3.19.1 viser EMA's nøgletal106. 

Figur 3.19.1 - EMA's 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: EMA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EMA. 

                                                             
104 Forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og 

overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur. 

105 Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for 
godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om 
oprettelse af et europæisk agentur for lægemiddelvurdering. 

106 Nærmere oplysninger om EMA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.ema.europa.eu. 

456

483

Budget (millioner euro)*

834

878

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.19.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EMA's ledelse. 

3.19.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.19.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur ("EMA"), 
omfattende årsregnskabet107 og beretningerne om budgetgennemførelsen108, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
107 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

108 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.19.5. Det er vores opfattelse, at EMA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EMA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

Supplerende oplysninger 

3.19.6. Vi henleder opmærksomheden på note 3.1.3, 4.8.1 og 4.8.2 i EMA's 
regnskaber, som indeholder væsentlige oplysninger om ejendomsrelaterede forpligtelser. 
Lejekontrakten vedrørende EMA's tidligere lokaler i London gælder frem til 2039 og 
indeholder ikke en udtrædelsesklausul, men lokalerne kan fremlejes med udlejerens 
samtykke. I juli 2019 indgik EMA en aftale med sin udlejer og har med virkning fra juli 
2019 fremlejet sine tidligere lokaler til en underlejer på vilkår, som er i overensstemmelse 
med hovedlejekontrakten. Fremlejekontrakten gælder indtil udløbet af EMA's lejemål i 
juni 2039. Eftersom EMA fortsat er part i hovedlejekontrakten, kan det holdes ansvarligt 
for det samlede resterende beløb, der i henhold til vilkårene i denne kontrakt skal 
betales, hvis underlejeren ikke opfylder sine forpligtelser. Pr. 31. december 2021 udgjorde 
den anslåede udestående leje samt de hertil knyttede administrationsgebyrer og 
forsikringspræmier, som EMA skal betale indtil lejemålets ophør, i alt 383 millioner euro. 
Vi bemærker, at EMA og dets bestyrelse har understreget, at dette problem bør løses på 
politisk plan med inddragelse af Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. Dette 
forhold giver ikke anledning til en erklæring med forbehold. 

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 

3.19.7. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 
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Betalinger 
Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund 
for regnskaberne 

3.19.8. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.19.10. I to reviderede ansættelsesprocedurer konstaterede vi et antal 
proceduremæssige mangler, som undergravede principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling. 

a) Stillingsopslagene knyttede ikke klart de forskellige udvælgelseskriterier sammen 
med procedurernes forskellige faser (f.eks. forhåndsudvælgelse, skriftlig prøve og 
mundtlig prøve). De fastsatte heller ikke, hvor mange point ansøgerne skulle opnå 
for at komme på reservelisten, eller hvor mange ansøgere der skulle opføres på 
reservelisten. 

b) Nogle af udvælgelseskomitéens medlemmer havde oplyst om interessekonflikter 
vedrørende nogle af ansøgerne. Den endelige evalueringsrapport beskrev imidlertid 
ikke, hvordan disse interessekonflikter var blevet håndteret. 

c) I den ene af de to procedurer valgte udvælgelseskomitéen, at den ikke ville vurdere 
ansøgerne efter alle de offentliggjorte udvælgelseskriterier, men i stedet ville tilføje 
et kriterium, der ikke var angivet i stillingsopslaget. Vedrørende nogle kriterier var 
der ingen klar vejledning om, hvordan der skulle tildeles point. 

3.19.11. I et udbud om indgåelse af en rammeaftale med en maksimal varighed på fire 
år fastsatte EMA kravet vedrørende tilbudsgivernes finansielle og økonomiske kapacitet til en 
årlig omsætning på 11 millioner euro, det højest tilladte beløb i henhold til punkt 19 i bilag I til 
finansforordningen i betragtning af aftalens anslåede værdi på 22 millioner euro. Aftalens 
faktiske værdi var imidlertid kun halvt så stor som anslået. EMA's overvurdering af aftalens 
værdi betød, at den fastsatte tærskel var næsten dobbelt så høj, som finansforordningen ville 
have tilladt, hvis EMA's skøn havde været mere realistisk. En lavere tærskel kunne have givet 
flere virksomheder mulighed for at afgive tilbud. 
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.19.12. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2016/2017/2018 

Parlamentet og Rådet har givet EMA til opgave at gennemføre 
forordningerne om lægemiddelovervågning (nr. 1027/2012) og kliniske 
forsøg (nr. 536/2014), hvilket kræver, at der udvikles og etableres to 
store EU-dækkende IT-systemer. I manglen på de nødvendige egne 
interne ressourcer anvendte EMA konsulenter i et sådant omfang, at det 
blev kritisk afhængigt af ekstern ekspertise. Der var ingen passende 
kontrol med projektudvikling og -gennemførelse, og 
projektforsinkelserne og -omkostningerne steg. EMA bør fremskynde 
gennemførelsen af afhjælpende foranstaltninger, ikke blot for at afslutte 
de igangværende IT-projekter, men også for at blive klar til væsentlige 
nye projekter. 

Afsluttet 

vedrørende lægemiddelovervågning 

I gang 

vedrørende kliniske forsøg 

2016 Oprettelsesforordningen fastsætter, at Europa-Kommissionen kun skal 
foretage en ekstern evaluering af EMA og dets aktioner hvert tiende år. Ikke relevant 

2019 

Med hensyn til afholdelse af offentlige udbud skal ordregivende 
myndigheder, hvis det er relevant, opdele kontrakter i delkontrakter 
under hensyntagen til behovet for at fremme bred konkurrence. 
Tekniske specifikationer skal sikre tilbudsgivere lige adgang til udbud og 
må ikke bevirke, at der opstår ubegrundede hindringer for åben 
konkurrence. 

Afsluttet 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 

EMA iværksatte et udbud, som kombinerede to tjenesteydelser uden 
forbindelse med hinanden. Dette kan have begrænset antallet af 
tilbudsgivere, der kunne være interesserede i kun at afgive et tilbud på 
et sæt tjenesteydelser, hvilket er en hindring af fair konkurrence. 
Endvidere forlængede EMA kontrakten fra fire til seks år, selv om der 
ikke var tilstrækkeligt grundlag for en sådan forlængelse. 

Ikke relevant 

2019 

EMA indgik en rammeaftale med tre virksomheder vedrørende 
tilrådighedsstillelse af vikaransatte. Det var angivet i 
udbudsbetingelserne, at priselementet skulle omfatte en 
omregningsfaktor baseret på en fast timesats, der skulle anvendes på 
bruttotimelønnen for de vikaransatte i de specifikke 
personalekategorier. EMA viste os imidlertid ikke nogen oversigt over de 
anslåede bruttopersonaleomkostninger for de vikaransatte inden for 
hver krævet personalekategori. EMA var således ikke i stand til at 
vurdere, om tjenesteyderens avance eller bruttofortjeneste var rimelig i 
forhold til lignende kontrakter. 

I gang 

2019 

EMA gav sine ansatte et ekstra rejsetillæg for deres flytning fra London 
til Amsterdam. Tillægget blev beregnet på grundlag af prisen for en billet 
på business class, ikke en billet på økonomiklasse. Vi konkluderer, at 
EMA ikke tog meget hensyn til princippet om sparsommelighed i 
beregningen af det ekstra rejsetillæg. 

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

I forbindelse med ansættelsesprocedurer udnævnes 
udvælgelseskomitéer blot ved en e-mail afsendt af kontorchefen i den 
administrerende direktørs kontor uden en formel godkendelse fra den 
administrerende direktør selv. 

Afsluttet 

2020 

I en rammeaftale om catering- og restaurationsydelser blev priserne for 
2020 ændret, selv om kontrakten ikke tillod det. Vi konstaterede 
endvidere, at EMA i forbindelse med en revideret betaling på 
125 954 euro, der blev foretaget i marts 2020, ikke kunne vurdere, om 
det af kontrahenten fakturerede beløb var korrekt. 

Afsluttet 

 



187 

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) 

 

EMA's svar 
Det Europæiske Lægemiddelagentur ("agenturet" eller "EMA") glæder sig over 
Revisionsrettens positive udtalelse om 2021-regnskabernes rigtighed og de underliggende 
transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. 

3.19.6. Spørgsmålet vedrørende lokalerne i London skyldtes Det Forenede Kongeriges ensidige 
beslutning om at forlade Den Europæiske Union. Emnet var oprindeligt med i EU's 
forhandlingsposition, men blev efterfølgende udeladt. Agenturet har på baggrund af EU-
institutionernes tilgang derfor søgt at finde en alternativ løsning og har fremlejet lokalerne i 
overensstemmelse med de begrænsninger, som EU's budgetmyndighed har fastsat. Agenturet 
og dets bestyrelse er betænkelige ved, at agenturet i stedet for udelukkende at fokusere på sin 
opgave med at beskytte og fremme folkesundheden nu også skal forvalte en erhvervsejendom 
i et tredjeland og omdirigere sine menneskelige og finansielle ressourcer fra sit 
folkesundhedsmæssige ansvar for EU-borgerne. Agenturet – og dermed EU-institutionerne – 
skal opretholde fokus på dette forhold i yderligere 17 år frem til år 2039. På trods af 
forhandlede garantiforanstaltninger er fremlejeløsningen ikke uden risici, hvilket forstærkes af 
covid-19-krisen. Det er derfor nødvendigt at behandle dette emne på det rette politiske niveau 
og finde en langsigtet løsning for agenturet. 

3.19.10.  
a) Agenturet tager bemærkningen til efterretning. De aktuelt udarbejdede retningslinjer for 
ansættelsesansvarlige vil fastsætte tærskler (antal ansøgere, der kommer på reservelisten), 
som skal anvendes ved alle udvælgelser. Når retningslinjerne for rekrutteringsansvarlige er 
vedtaget, vil ansøgerne blive underrettet herom. Af hensyn til klarheden vil der desuden blive 
henvist tydeligt til EMA's vurderingsskalaer i den endelige rapport for hver udvælgelse. 
b) Interessekonflikterne blev håndteret i overensstemmelse med agenturets politik. Agenturet 
tager bemærkningen til efterretning og vil medtage sådanne oplysninger i den endelige 
evalueringsrapport. 
c) I betragtning af, at stillingsopslaget udgør den retlige ramme for hver udvælgelse, noterer 
agenturet sig bemærkningen og vil bestræbe sig på at tilpasse sin interne procedure. 
 
3.19.11. Minimumsomsætningen blev fastsat i overensstemmelse med finansforordningen på 
grundlag af kontraktens anslåede værdi på det pågældende tidspunkt. EMA anerkender, at 
kontraktens endelige værdi var betydeligt lavere. I forbindelse med dette udbud blev de fleste 
virksomheder grupperet i konsortier for at øge kapaciteten til at levere det komplekse 
informationssystem for kliniske forsøg (CTIS), hvilket resulterede i en betydeligt højere 
omsætning (gennemsnitligt 50 gange højere) end den anførte omsætning på mindst 
11 mio. EUR. EMA mener derfor ikke, at dette har påvirket konkurrencen negativt. Agenturet 
tager bemærkningen til efterretning og vil fortsat nøje vurdere kravene til 
minimumsomsætningen under hensyntagen til de forretningsmæssige krav. 
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3.20. Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) 

Indledning 

3.20.1. Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), som ligger i Luxembourg, blev 
oprettet ved Rådets forordning (EU) 2017/1939109 med henblik på at efterforske og 
retsforfølge lovovertrædelser, der skader EU's finansielle interesser. På nuværende tidspunkt 
deltager 22 EU-medlemsstater i EPPO-samarbejdet. Hver af disse medlemsstater udnævner en 
europæisk anklager til EPPO, og disse anklagere udgør kollegiet, som er EPPO's ledelsesorgan. 
Kollegiet ledes af den europæiske chefanklager. Hver deltagende medlemsstat har også mindst 
to europæiske delegerede anklagere, der gennemfører efterforskninger i deres hjemland. 
EPPO påbegyndte sit arbejde den 1. juni 2021 og har været finansielt uafhængig siden den 
24. juni 2021. Figur 3.20.1 viser EPPO's nøgletal110. 

Figur 3.20.1 - EPPO's 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: EPPO's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EPPO. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.20.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EPPO's ledelse. 

                                                             
109 Rådets forordning (EU) 2017/1939 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om 

oprettelse af Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"). 

110 Nærmere oplysninger om EPPO's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
www.eppo.europa.eu. 

27

Budget (millioner euro)*

122

Ansatte (pr. 31. december)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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3.20.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.20.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO"), 
omfattende årsregnskabet111 og beretningerne om budgetgennemførelsen112, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.20.5. Det er vores opfattelse, at EPPO's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EPPO's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                             
111 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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



 190 

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) 

 

Supplerende oplysninger 

3.20.6. Vi henleder opmærksomheden på note 2.1, 2.2 og 3.1 i EPPO's endelige 
regnskaber, hvori det oplyses, at hovedparten af de opførte aktiver blev overført gratis til 
EPPO fra Kommissionen. Vi henleder også opmærksomheden på note 4.2, hvoraf det 
fremgår, at værtsmedlemsstaten stillede kontorlokaler gratis til rådighed for EPPO. 

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 

3.20.7. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.20.8. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.20.10. I 2021 blev 21 % af EPPO's betalinger foretaget for sent. Endvidere overlod 
EPPO håndteringen af betalinger til vikarer, hvilket er i strid med EPPO's finansielle regler113. 
Disse mangler afspejler også en mangel på ressourcer til varetagelse af finansierings- og 
indkøbsfunktioner og udgør en svaghed i EPPO's forvaltning af menneskelige ressourcer. 

                                                             
113 Artikel 41, stk. 1, i EPPO-kollegiets afgørelse 002/2021. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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3.20.11. EPPO har endnu ikke som omtalt i hjemstedsaftalens artikel 3.2 undertegnet 
en aftale med værtsmedlemsstaten om leje af sine lokaler. Uden en skriftlig lejeaftale har 
EPPO og dens personale ikke den nødvendige sikkerhed og stabilitet til at udføre deres 
opgaver. 

3.20.12. EPPO har endnu ikke indført fyldestgørende interne procedurer vedrørende 
sin organisationsstruktur og den forudgående kontrol i forbindelse med sine aktiviteters 
operationelle og finansielle aspekter. Manglen på formaliserede procedurer kan hindre 
gennemførelsen af forvaltningsdirektiverne og udgøre en risiko for opfyldelsen af EPPO's mål. 

3.20.13. EPPO har endnu ikke vedtaget en fyldestgørende beredskabsplan. Manglen på 
en fastlagt og fyldestgørende beredskabsplan udgør en væsentlig intern svaghed i EPPO's 
procedurer. 

3.20.14. I én ansættelsesprocedure fandt vi ingen dokumentation for, at EPPO før 
gennemgangen af ansøgningerne havde fastsat, hvor mange point ansøgerne mindst skulle 
opnå for at komme på den korte liste. Dette undergravede principperne om gennemsigtighed 
og ligebehandling. 
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EPPO's svar 
3.20.10. 34 % af de forsinkede betalinger var forsinket med 1 dag, og 75 % af de forsinkede 
betalinger var forsinket med højst 5 dage. EPPO anerkender imidlertid, at dets kapacitet til at 
behandle fakturaer i tide bør forbedres. For at kunne varetage sin rolle med hensyn til 
retsforfølgelse og efterforskning så tidligt som muligt, måtte EPPO hurtigt tilpasse sin 
kontrolramme, da aktiviteterne voksede, og der blev personale tilgængeligt. Disse restriktioner 
medførte, at det blev accepteret at anvende midlertidigt personale i begrænset omfang og på 
en offentlig og gennemsigtig måde som led i den eksisterende risikobaserede forvaltning. Set i 
en bredere sammenhæng med sundhedskrisen fortsatte EPPO med at rekruttere personale i 
2021 for at styrke sin operationelle og administrative kapacitet. 
 
3.20.11. Det ligger uden for EPPO's kompetencer at håndhæve en præcis tidsplan for, hvornår 
værtsmedlemsstaten skal fastlægge vilkårene for lejeaftalen. EPPO har på alle måder udvist 
rettidig omhu og samarbejdet med og mindet værtsmedlemsstaten om dens forpligtelse i 
sagen. Lejeaftalen blev undertegnet af EPPO i marts 2022 og er sendt til værtsmedlemsstaten 
til undertegnelse. 

3.20.12. Efter at være blevet økonomisk uafhængigt af Europa-Kommissionen (den 24. juni 
2021) er EPPO fortsat med at anvende de samme verifikationsstandarder, som når den 
opererer under Europa-Kommissionen.  EPPO tager konklusionerne til efterretning og 
bekræfter, at den er i færd med at afslutte sine egne procedurer i sagen. 

3.20.13. EPPO's forretningskontinuitetsplan (BCP) blev iværksat i 2021 og forventes godkendt i 
løbet af 2022. 

3.20.14. EPPO noterer sig Revisionsrettens konklusioner og bekræfter sit tilsagn om 
gennemsigtighed og ligebehandling af alle kandidater. 

. 
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3.21. Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) 

Indledning 

3.21.1. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut ("ETF"), som ligger i Torino, blev 
oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90114 (omarbejdet til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008115). ETF's opgave er at støtte 
erhvervsuddannelsesreformen i Den Europæiske Unions partnerlande. Det bistår i den 
forbindelse Europa-Kommissionen under gennemførelsen af forskellige 
erhvervsuddannelsesprogrammer. Figur 3.21.1 viser ETF's nøgletal116. 

Figur 3.21.1 - ETF's 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: ETF's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ETF. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.21.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ETF's ledelse. 

                                                             
114 Rådets forordning (EØF) nr. 1360/90 om oprettelse af et europæisk 

erhvervsuddannelsesinstitut. 

115 Forordning (EF) nr. 1339/2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut 
(omarbejdning). 

116 Nærmere oplysninger om ETF's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Budget (millioner euro)*

124

130

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.354.01.0082.01.ENG
http://www.etf.europa.eu/
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3.21.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.21.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 
("ETF"), omfattende årsregnskabet117 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen118, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.21.5. Det er vores opfattelse, at ETF's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ETF's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
117 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

118 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.21.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.21.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.21.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

I forbindelse med et udbud vedrørende vikarbureauydelser anvendte ETF 
tildelingskriterier, der hovedsagelig bestod af priselementer, som ikke 
var konkurrencebaserede. ETF bør anvende tildelingskriterier, der lægger 
vægt på konkurrencebaserede priselementer. 

Ikke igangsat 

(Kontrakten udløber i 2023) 

2020 

ETF overholdt ikke princip nr. 12 i sin egen ramme for intern kontrol, som 
fastsætter, at det 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 i registret 
over undtagelser. 

Afsluttet 
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ETF's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.22. Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) 

Indledning 

3.22.1. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ("EU-OSHA"), som ligger i Bilbao, blev 
oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2062/94119, som blev ophævet og erstattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/126 af 16. januar 2019120. EU-OSHA har bl.a. til 
opgave at indsamle og formidle oplysninger om nationale prioriteter og EU-prioriteter på 
arbejdsmiljøområdet og at støtte de nationale instanser og EU-instanser, der er involveret i 
udformning og gennemførelse af politikker på dette område. Figur 3.22.1 viser EU-OSHA's 
nøgletal121. 

Figur 3.22.1 - EU-OSHA's 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: EU-OSHA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EU-OSHA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.22.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EU-OSHA's ledelse. 

                                                             
119 Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 om oprettelse af et europæisk arbejdsmiljøagentur. 

120 Forordning (EU) 2019/126 om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA). 

121 Nærmere oplysninger om EU-OSHA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.osha.europa.eu. 

20

22

Budget (millioner euro)*

63

64

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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3.22.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.22.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur ("EU-OSHA"), 
omfattende årsregnskabet122 og beretningerne om budgetgennemførelsen123, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.22.5. Det er vores opfattelse, at EU-OSHA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EU-
OSHA's finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
122 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.22.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.22.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.22.9. I forbindelse med et åbent udbud opdelt i delkontrakter bemærkede vi, at 
medlemmerne af evalueringsudvalget vedrørende en af delkontrakterne først havde 
underskrevet erklæringer om fravær af interessekonflikter, efter at kontrakten var blevet 
tildelt. Dette udgør en svaghed i udbuddet og er i strid med bestemmelserne i 
finansforordningens artikel 61 og 150. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.22.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 
Der blev til 2019 fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under 
afsnit II og afsnit III. EU-OSHA bør analysere årsagerne til fremførslerne af 
for store beløb og på denne baggrund forbedre sin budgetplanlægning. 

Afsluttet 

2019 Fremførslernes omfang tyder på en overvurdering af budgetbehovene og 
er i strid med budgetprincippet om etårighed. Afsluttet 
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EU-OSHA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.23. Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (Eurofound) 

Indledning 

3.23.1. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 
("Eurofound"), som ligger i Dublin, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75124, 
som blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/127125. 
Eurofound skal bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre leve- og arbejdsvilkår i EU 
gennem udvikling og udbredelse af viden inden for dette område. Figur 3.23.1 viser 
Eurofounds nøgletal126. 

Figur 3.23.1 - Eurofounds 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: Eurofounds årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af Eurofound. 

                                                             
124 Forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- 

og arbejdsvilkårene. 

125 Forordning (EU) 2019/127 om oprettelse af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- 
og Arbejdsvilkårene (Eurofound). 

126 Nærmere oplysninger om Eurofounds rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Budget (millioner euro)*

95

96

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.23.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra Eurofounds ledelse. 

3.23.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.23.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene ("Eurofound"), omfattende årsregnskabet127 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen128, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
127 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

128 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

 Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.23.5. Det er vores opfattelse, at Eurofounds regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af 
Eurofounds finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.23.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.23.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

3.23.8. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.23.9. I vores revisionsberetning for regnskabsåret 2019129 konkluderede vi, at 
udbuddet om levering af elektricitet var regelstridigt. Alle efterfølgende betalinger i 
forbindelse med denne kontrakt er derfor regelstridige. I 2021 beløb de relaterede betalinger 
sig til 30 689 euro. Den underliggende kontrakt udløb i juni 2021. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

                                                             
129 Punkt 17 i Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Eurofound for regnskabsåret 

2019.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_DA.pdf
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 Udbuddet om levering af elektricitet var regelstridigt. Alle efterfølgende 
betalinger i forbindelse med denne kontrakt er derfor regelstridige. I gang 

2019 Et udbud om renovering af Eurofounds toiletfaciliteter var regelstridigt. Ikke relevant 

2020 

Eurofound har en politik, der definerer dets følsomme funktioner og den 
tilhørende risikobegrænsende kontrol, men fortegnelsen over følsomme 
stillinger er ikke blevet ajourført siden 2012 og afspejler ikke længere 
Eurofounds interne organisation. Efter vores revision indførte Eurofound 
en ny politik vedrørende følsomme stillinger den 23. juni 2021. 

Afsluttet 
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Eurofounds svar 
3.23.9. Resultatet fra 2019 er allerede blevet accepteret, og kontrakten udløb i juni 2021. De 
relaterede betalinger i 2021 var en direkte følge af den oprindelige udbudsprocedure. De 
interne procedurer for udbud er blevet tilpasset i overensstemmelse hermed. De endelige 
betalinger fra januar til juni 2021 blev gennemført i overensstemmelse med vores retlige 
forpligtelse. 
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3.24. Den Europæiske Unions Agentur 
for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) 

Indledning 

3.24.1. Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde ("Eurojust"), som 
ligger i Haag, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1727130. 
Eurojusts opgave er at støtte bekæmpelsen af grov organiseret kriminalitet ved at forbedre 
koordineringen af grænseoverskridende efterforskning og retsforfølgning. Figur 3.24.1 viser 
Eurojusts nøgletal131. 

Figur 3.24.1 - Eurojusts 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: Eurojusts årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af Eurojust. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.24.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra Eurojusts ledelse. 

                                                             
130 Forordning (EU) 2018/1727 om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt 

Samarbejde. 

131 Nærmere oplysninger om Eurojusts rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Budget (millioner euro)*

242

254

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/


 210 

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) 

 

3.24.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.24.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt 
Samarbejde ("Eurojust"), omfattende årsregnskabet132 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen133, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.24.5. Det er vores opfattelse, at Eurojusts regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af Eurojusts 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
132 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

133 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.24.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.24.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.24.9. I vores revisionsberetning for regnskabsåret 2020134 konkluderede vi, at et 
udbud vedrørende leasing af køretøjer var regelstridigt. Alle efterfølgende betalinger baseret 
på den indgåede rammeaftale er derfor regelstridige. I 2021 beløb de relaterede betalinger sig 
til 34 022 euro. 

                                                             
134 Punkt 3.27.9 i Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_DA.pdf
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.24.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

Eurojust indgik en rammeaftale med en enkelt virksomhed om leasing af 
køretøjer. Da markedet for leasing af køretøjer er udsat for hyppige 
prisudsving, burde Eurojust have genåbnet udbuddet, når der var behov 
for et køretøj. 

I gang 

2020 

Eurojust indgik en specifik kontrakt, hvis priser afveg fra de prislister, der 
var vedlagt den oprindelige rammeaftale. Eurojust godkendte fakturaen 
og foretog betalingen til kontrahenten uden at bemærke forskellen i 
timeprisen. Dette tyder på svagheder i Eurojusts interne kontrol. 

Ikke relevant 

 



 214 

Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) 

 

Eurojusts svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.25. Den Europæiske Unions Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder (FRA) 

Indledning 

3.25.1. Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder ("FRA"), som 
ligger i Wien, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 168/2007135. FRA tilvejebringer 
bistand og ekspertise til EU's og medlemsstaternes myndigheder, når de gennemfører EU-ret 
vedrørende grundlæggende rettigheder. Figur 3.25.1 viser FRA's nøgletal136. 

Figur 3.25.1 - FRA's 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: FRA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af FRA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.25.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra FRA's ledelse. 

                                                             
135 Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder. 

136 Nærmere oplysninger om FRA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.fra.europa.eu. 

30
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2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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3.25.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.25.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder ("FRA"), omfattende årsregnskabet137 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen138, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.25.5. Det er vores opfattelse, at FRA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af FRA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
137 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

138 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.25.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.25.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.25.9. Vi konstaterede, at FRA havde fremført over 7 millioner euro (27 %) af 2021-
forpligtelsesbevillingerne til 2022. Af dette beløb vedrørte 6,7 millioner euro (96 %) 
operationelle aktiviteter. Gentagne høje fremførselsniveauer er i strid med budgetprincippet 
om etårighed og indikerer strukturelle problemer vedrørende budgetgennemførelsen. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.25.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 
Der blev fremført et stort og kun delvist berettiget beløb i forpligtede 
bevillinger til aktionsudgifter. FRA bør forbedre sin budgetplanlægning 
og sine gennemførelsescyklusser. 

I gang 
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FRA's svar 
3.25.9. Antallet af fremførsler afspejler hovedsagelig karakteren af agenturets kerneaktiviteter, 
herunder aktiviteter, der strækker sig over flere måneder, og måske endda fortsætter efter 
årets afslutning. For at forbedre sin budgetplanlægning og sine gennemførelsescyklusser har 
agenturet udformet et overvågningssystem for planlagte fremførsler fra et år til et andet. 

Agenturet mener, at en god budgetgennemførelse også måles på gennemførelsesprocenten 
(over 99,5 %) og dermed det lave antal bortfaldne bevillinger. 
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3.26. Det Europæiske Miljøagentur 
(EEA) 

Indledning 

3.26.1. Det Europæiske Miljøagentur ("EEA"), som ligger i København, blev oprettet ved 
Rådets forordning (EØF) nr. 1210/90139, som blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009140. EEA's opgave er at indføre et overvågningsnet, der 
kan forsyne Kommissionen, Parlamentet, medlemsstaterne og offentligheden generelt med 
pålidelige oplysninger om miljøsituationen. Figur 3.26.1 viser EEA's nøgletal141. 

Figur 3.26.1 - EEA's 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: EEA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EEA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.26.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EEA's ledelse. 

                                                             
139 Forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det 

Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet. 

140 Forordning (EF) nr. 401/2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske 
Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet. 

141 Nærmere oplysninger om EEA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.eea.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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3.26.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.26.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur ("EEA"), omfattende 
årsregnskabet142 og beretningerne om budgetgennemførelsen143, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.26.5. Det er vores opfattelse, at EEA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EEA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
142 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.26.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.26.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.26.9. EEA ændrede en rammeaftale om levering af tjenesteydelser vedrørende 
reparation og vedligeholdelse af bygninger ved at fordoble det oprindelige maksimale budget 
fra 500 000 euro til 1 000 000 euro. Som retligt grundlag angav EEA den undtagelse 
vedrørende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, der er fastsat i 
punkt 11.1, litra e), og punkt 11.4 i bilag I til finansforordningen. De kumulerede betingelser i 
punkt 11.1, litra e), og punkt 11.4 var ikke opfyldt. Finansforordningens artikel 172, stk. 3, giver 
i sådanne tilfælde mulighed for på visse betingelser at ændre aftaler uden en ny 
udbudsprocedure, men i de fleste tilfælde med en grænse for ændringens værdi. 
Betingelserne var ikke opfyldt i forbindelse med denne ændring. Ændringen var derfor 
regelstridig. Der blev dog ikke afholdt betalinger vedrørende aftalen i 2021. 
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Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.26.10. Vi reviderede en rammeaftale om levering af kantine- og cateringydelser. Vi 
konstaterede, at den oprindelige kontrakt var blevet forlænget ved to forskellige lejligheder: i 
februar 2021 med otte måneder og igen i december 2021 med yderligere seks måneder, så 
den samlede varighed var blevet forlænget fra 48 til 62 måneder. EEA's standarder for intern 
kontrol fastsætter, at alle afvigelser fra fastlagte politikker og procedurer skal dokumenteres, 
begrundes og godkendes. Vedrørende den første af de omtalte forlængelser registrerede EEA 
ingen undtagelsesnote. Vedrørende den anden forlængelse udarbejdede EEA en sådan note til 
det centrale register over undtagelser, men den var endnu ikke blevet registreret, da 
Revisionsrettens revision fandt sted i februar 2022. 

3.26.11. EEA ændrede en tjenesteydelseskontrakt om levering af støttetjenester i 
forbindelse med det geografiske informationssystem for at forlænge udførelsen af 
tjenesteydelserne med én måned, fra den 28. februar 2021 til den 31. marts 2021. Ændringen 
trådte imidlertid først i kraft den 22. marts 2021, hvor den blev undertegnet af begge 
kontraherende parter, så reelt blev der i en periode på 22 dage leveret tjenesteydelser uden 
kontrakt. Selv om EEA opdagede dette - hvilket fremgår af, at ændringen blev foretaget med 
tilbagevirkende kraft (fra den 28. februar 2021) - blev der ikke registreret nogen 
undtagelsesnote. 

3.26.12. Vi reviderede en betaling afholdt vedrørende en rammeaftale om levering af 
IT-ydelser. I henhold til denne kontrakt kunne EEA bestille accessoriske ydelser under en 
særskilt arbejdspakke. Prisen for disse accessoriske ydelser afhang af dagspriserne for de 
forskellige konsulentprofiler og af, om ydelserne skulle leveres på stedet eller ej. Den 
reviderede transaktion omfattede et beløb på 25 000 euro for sådanne accessoriske 
konsulentydelser. Vi konstaterede, at EEA havde betalt dette beløb uden først at have 
kontrolleret, nøjagtig hvilke profiler og dagspriser kontrahenten reelt havde anvendt ved 
levering og fakturering af ydelserne. 
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EEA's svar 
Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed 

3.26.9. Agenturet bekræfter, at det har gennemført et udbud med forhandling i henhold til 
artikel 164, stk. 1, litra d), i finansforordningen og punkt 11.1, litra e), i bilag I dertil, dvs. udbud 
med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse ref. nr. EEA/ADS/21/003, 
som dokumenteret ved det udbud, der er registreret både i agenturets forvaltningsplansystem 
og i dets dokumentstyringssystem. I den forbindelse fulgte agenturet omhyggeligt den 
generelle vejledning fra den centrale finanstjenestes helpdesk i GD BUDG, som beskriver en 
trinvis udbudsprocedure, der fører til en ændring af den eksisterende kontrakt. 

Den ansvarlige anvisningsberettigede underskrev tildelingsbeslutningen for dette udbud med 
forhandling den 19. oktober 2021, og en bekendtgørelse om indgåede kontrakter med 
angivelse af rammekontraktens nye samlede budget blev offentliggjort på TED den 
21. december 2021. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.26.10. Agenturet havde oprindeligt planlagt at iværksætte et udbud med henblik på tildeling 
af en ny rammekontrakt om levering af kantine- og cateringydelser i sidste kvartal af 2020. 
Covid-pandemien og dens løbende udvikling forpurrede imidlertid planlægningen og tvang 
agenturet til at søge alternativer til at sikre forretningskontinuiteten på grund af den vigtige 
rolle, som kantinen spiller med hensyn til social samhørighed og trivsel for medarbejdere i 
krisetider. 

Agenturet erkender, at der ikke var vedlagt en undtagelsesnote for den tredje ændring af 
rammekontrakten, hvor varigheden blev ændret første gang. Undtagelsesnoten for den anden 
forlængelse var vedlagt som støttedokument i ARES-underskrivelsesworkflowet, hvor den 
fjerde ændring af rammekontrakten blev underskrevet, men den var ikke opført i det centrale 
register over undtagelser. 

3.26.11. Agenturet bekræfter de forhold, som Revisionsretten har konstateret i sine 
konklusioner og bemærkninger. Agenturets repræsentanter og leverandøren drøftede og 
nåede til enighed om en forlængelse af den pågældende kontrakt i begyndelsen af februar, 
men udstedelsen og underskrivelsen af ændringen blev forsinket på grund af en forglemmelse. 

Agenturet vil styrke sin kontrol og sine procedurer, først og fremmest for at mindske risikoen 
for forsinkelser ved indgåelse af kontraktforlængelser, og desuden for at sikre, at der 
forelægges undtagelsesnotaer i tilfælde af ufrivillige overtrædelser af finansforordningen. 

3.26.12. Agenturet tager Revisionsrettens bemærkning til efterretning. Budgetoverslaget for 
denne konsulentydelse blev foretaget på baggrund af en udveksling mellem projektlederen og 
tjenesteyderen. Et overslag på 35 manddage baseret på seniorrådgivningstaksten (P2) på 
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25 000 EUR blev efter projektlederens bedste faglige vurdering anset for rimeligt. Det tilbud, 
der blev afgivet som svar på anmodningen om ydelser, var i fuld overensstemmelse med det, 
der var blevet drøftet og aftalt, og blev derfor accepteret som et fast beløb. Der blev ikke 
anmodet om timesedler for denne ydelse. 

Agenturet noterer sig Revisionsrettens betænkeligheder og bekræfter, at det har taget skridt 
til at afhjælpe dem i forhold til fremtidige ordrer. 
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3.27. Det Europæiske 
Fiskerikontrolagentur (EFCA) 

Indledning 

3.27.1. Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ("EFCA"), som ligger i Vigo, blev oprettet 
ved Rådets forordning (EF) nr. 768/2005144, som blev ophævet og erstattet af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/473145. EFCA's hovedopgave er at tilrettelægge 
den operative koordinering af medlemsstaternes fiskerikontrol og -inspektion for at sikre en 
effektiv og ensartet anvendelse af bestemmelserne i den fælles fiskeripolitik. Figur 3.27.1 viser 
EFCA's nøgletal146. 

Figur 3.27.1 - EFCA's 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: EFCA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EFCA. 

EFCA's budget blev forhøjet i 2021, fordi EFCA fik tildelt nye aktiviteter i forbindelse med 
handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige. 

                                                             
144 Rådets forordning (EF) nr. 768/2005 om oprettelse af et EF-fiskerikontrolagentur. 

145 Forordning (EU) 2019/473 om Det Europæiske Fiskerikontrolagentur. 

146 Nærmere oplysninger om EFCA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Budget (millioner euro)*

81

80

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.27.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EFCA's ledelse. 

3.27.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.27.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur ("EFCA"), 
omfattende årsregnskabet147 og beretningerne om budgetgennemførelsen148, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
147 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

148 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.27.5. Det er vores opfattelse, at EFCA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EFCA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.27.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.27.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 
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EFCA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.28. Det Europæiske Asylstøttekontor 
(EASO) 

Indledning 

3.28.1. Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) lå i Valletta. Det blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010149 med det formål at øge det 
praktiske samarbejde om asylspørgsmål og bistå medlemsstaterne med at opfylde deres 
europæiske og internationale forpligtelser til at yde nødstedte mennesker beskyttelse. Det 
havde regionale kontorer i Italien og Grækenland og - fra 2018 - i Cypern. I 2022 blev det 
afløst150 af Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA), som overtog alle EASO's 
ansvarsområder og retlige forpligtelser samt en række nye opgaver i forbindelse med det 
fælles europæiske asylsystem. Figur 3.28.1 viser EASO's nøgletal151. 

Figur 3.28.1 - EASO's 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: EASO's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EASO. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.28.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EASO's ledelse. 

                                                             
149 Forordning (EU) nr. 439/2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor. 

150 Forordning (EU) 2303/2021 om Den Europæiske Unions Asylagentur. 

151 Nærmere oplysninger om EASO's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.easo.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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3.28.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.28.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), 
omfattende årsregnskabet152 og beretningerne om budgetgennemførelsen153, 
for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.28.5. Det er vores opfattelse, at EASO's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EASO's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
152 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

153 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Supplerende oplysninger 

3.28.6. Vi henleder opmærksomheden på note 3.7.1 i EASO's endelige regnskaber, 
hvori det oplyses, at manglen på menneskelige ressourcer i 2022 kan begrænse det nye 
EUAA's muligheder for at varetage sit mandat, og note 3.7.2, hvori det oplyses, at det ikke 
er muligt at foretage en pålidelig vurdering af, hvilken finansiel effekt den russiske 
angrebskrig mod Ukraine har haft. 

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 

3.28.7. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.28.8. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

3.28.9. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.28.10. I vores beretninger for regnskabsårene 2017154 og 2020155 konkluderede vi, at 
EASO's udbud vedrørende lejede lokaler på Lesbos og i Rom var regelstridige. Alle 
efterfølgende betalinger i forbindelse med disse udbud er derfor regelstridige. I 2021 beløb de 
relaterede betalinger sig til 362 204 euro. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

                                                             
154 Punkt 3.20.23 i Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2017 

155 Punkt 3.20.12 i Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52018TA1130(01)
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_DA.pdf
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2017 EASO nåede ikke det rekrutteringsmål, der var fastsat i dets 
stillingsfortegnelse. Afsluttet 

2017 Overvågningen af kontrakternes overensstemmelse med de nationale 
regler om vikarer var ringe. Afsluttet 

2017 

Vi konstaterede, at EASO's procedurer for overvågning af rejserelaterede 
udgifter var svage. Navnlig blev der ofte ikke anmodet om 
dokumentation. EASO er ved at foretage en intern undersøgelse af dette 
forhold. 

Afsluttet 

2017 Der var betydelige svagheder vedrørende behovsvurdering og 
kontraktændringer. Afsluttet 

2017 

I sin revisionsberetning for regnskabsåret 2017 konkluderede 
Revisionsretten, at EASO's udbud vedrørende dets lejede lokaler på 
Lesbos var regelstridige. Alle efterfølgende betalinger i forbindelse med 
denne kontrakt er derfor regelstridige. 

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

Kontrakter med IT-virksomheder var formuleret på en måde, der i praksis 
kunne svare til tilrådighedsstillelse ("mise à disposition") af vikarer i 
stedet for levering af klart definerede IT-ydelser eller -produkter. Dette 
ville være i strid med EU's personalevedtægt og EU's sociale og 
beskæftigelsesmæssige bestemmelser. EASO bør sikre, at kontrakter er 
formuleret, så enhver forveksling mellem indkøb af IT-ydelser og indkøb 
af vikarydelser undgås. 

Afsluttet 

2018 EASO bør indføre effektive efterfølgende finansielle kontroller. I gang 

2018 Udbuddet vedrørende vikarer i Italien var regelstridigt. Alle efterfølgende 
betalinger i forbindelse med denne kontrakt er derfor regelstridige. Afsluttet 

2019 

I de udbud, der blev anvendt til udvælgelse af eksterne eksperter og 
indgåelse af kontrakter med dem, systematisk manglede der et 
tilstrækkeligt revisionsspor (som krævet i finansforordningens artikel 36, 
stk. 3). Alle efterfølgende betalinger i forbindelse med disse kontrakter 
er derfor regelstridige. 

Afsluttet 

2020 
Udbuddene vedrørende de lejede lokaler i Rom var regelstridige. Alle 
efterfølgende betalinger i forbindelse med disse kontrakter er derfor 
regelstridige. 

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

Et højt antal lederstillinger var ledige, og mange af disse havde i over et 
år været besat med konstituerede ledere. Dette er i strid med 
personalevedtægten, som begrænser varigheden af midlertidige 
lederudnævnelser til ét år. Denne usikkerhed vedrørende 
lederstillingerne kan svække EASO's lederskab og strategiske kontinuitet. 

I gang 

2020 

Fremførslerne til 2021 under afsnit III var høje, og procentsatsen for 
bortfaldne budgetbevillinger fremført fra 2019 til 2020 var også høj. 
EASO bør forbedre sin budgetplanlægning og sine 
gennemførelsescyklusser. 

Afsluttet 

2020 EASO har ikke ajourført sin politik for håndtering og forebyggelse af 
interessekonflikter. I gang 

2020 

EASO havde endnu ikke færdiggjort og vedtaget en beredskabsplan. 
EASO's opgaver er omfattende og komplekse, og nylige hændelser såsom 
covid-19-pandemien understreger vigtigheden af at have en formaliseret 
og opdateret beredskabsplan. Denne mangel udgør en intern svaghed i 
EASO's procedurer. Efter vores revision vedtog EASO en beredskabsplan 
den 31. maj 2021. 

Afsluttet 

2020 
Vi bemærker, at den verserende sag T-621/20 (EMCS) ved Retten 
anfægter resultatet af udbuddet vedrørende tilrådighedsstillelse af 
vikaransatte i Malta. 

Afsluttet 
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EASO's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.29. Den Europæiske Unions Agentur 
for den Operationelle Forvaltning af 
Store IT-systemer inden for Området 
med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed (eu-LISA) 

Indledning 

3.29.1. Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-
systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA"), som ligger i 
Tallinn, Strasbourg og St. Johann im Pongau, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1077/2011156, som blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2018/1726, som styrkede eu-LISA's mandat157. eu-LISA's hovedfunktion 
er at løse de operationelle forvaltningsopgaver for anden generation af 
Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og det europæiske 
system til sammenligning af fingeraftryk (Eurodac). I 2018 blev eu-LISA's mandat udvidet til at 
omfatte udvikling og operationel forvaltning af ind- og udrejsesystemet vedrørende 
tredjelandsstatsborgere og det europæiske system vedrørende rejseinformation og 
rejsetilladelse. Figur 3.29.1 viser eu-LISA's nøgletal158. 

                                                             
156 Forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle 

forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. 

157 Forordning (EU) 2018/1726 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle 
Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 
(eu-LISA). 

158 Nærmere oplysninger om eu-LISA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
https://www.eulisa.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Figur 3.29.1 - eu-LISA's 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: eu-LISA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af eu-LISA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.29.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra eu-LISA's ledelse. 

3.29.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.29.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for den 
Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, 
Sikkerhed og Retfærdighed ("eu-LISA"), omfattende årsregnskabet159 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen160, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.29.5. Det er vores opfattelse, at eu-LISA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af eu-LISA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
159 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.29.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.29.7. Vi reviderede 28 betalinger hos eu-LISA. Seks af dem var regelstridige. Vi 
identificerede også andre betalinger uden for vores første stikprøve, som var regelstridige 
på samme måde. I alt er udgifter på 18,11 millioner euro berørt. Dette udgør 6,2 % af de 
samlede betalingsbevillinger, der var til rådighed i 2021. Væsentlighedstærsklen i 
forbindelse med denne revision er således overskredet. 

3.29.8. eu-LISA havde indgået en specifik kontrakt på 40 millioner euro til 
gennemførelse af en rammeaftale vedrørende store IT-systemer uden at angive de 
ønskede ydelser nærmere (mængder, leveringstidspunkter). Den specifikke kontrakt 
indeholdt generelle bestemmelser og fastsatte, at nærmere oplysninger ville blive givet i 
bestillingssedler. Den specifikke kontrakt havde en varighed på over tre år. På grund af sin 
lange varighed og manglende præcision med hensyn til de ønskede ydelser og 
leveringstidspunkter fungerede den specifikke kontrakt i praksis som en rammeaftale 
under en anden rammeaftale. Ifølge eu-LISA's forklaring blev denne type kontrakt valgt 
for at skabe en retlig forpligtelse, som gjorde det muligt at fremføre midler, der ellers ville 
være bortfaldet ved udgangen af 2018. I forbindelse med regnskabsåret 2019161 
rapporterede vi om risikoen ved at give eu-LISA ressourcer før vedtagelsen af den 
lovgivning (herunder delegerede forordninger og gennemførelsesforordninger), der 
fastsætter kravene til de IT-systemer, der skal udvikles. 

                                                             
161 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle 

Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed 
(eu-LISA) for regnskabsåret 2019, punkt 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_DA.pdf
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Efter vores opfattelse tjente den specifikke kontrakt ikke til korrekt gennemførelse af 
rammeaftalen, eftersom den ikke skabte en klar retlig forpligtelse. 2021-betalingerne på i 
alt 15,67 millioner euro vedrørende denne specifikke kontrakt er i strid med artikel 73, 
stk. 3, i eu-LISA's finansforordning. 

3.29.9. I forbindelse med tre af de reviderede betalinger konstaterede vi, at de 
specifikke kontrakter afveg grundlæggende fra rammeaftalerne, og at rammeaftalerne 
ikke var blevet ændret. De specifikke kontrakter var derfor i strid med rammeaftalerne, 
og det samme var de relaterede 2021-betalinger på 2,44 millioner euro. 

Med hensyn til en specifik kontrakt vedrørende vedligeholdelse af kataloget over den 
fælles delte infrastruktur (CSI), som omfattede en fast del og en variabel del, 
konstaterede vi, at den faste del svarede til prisen i rammeaftalen, men at den variable 
del var næsten ti gange højere. Efter en ændring af den specifikke kontrakt var den 
variable del over 22 gange højere end den oprindelige pris i rammeaftalen. Desuden var 
prisstrukturen i den specifikke kontrakt ikke den samme som i rammeaftalen. Vi 
reviderede en betaling på 796 838,82 euro relateret til denne kontrakt. 

I forbindelse med en anden specifik kontrakt blev de kontraktlige leveringstidspunkter 
ikke overholdt. Alligevel betalte eu-LISA 1,2 millioner euro uden at ændre den specifikke 
kontrakt og rammeaftalen. 

En specifik kontrakt vedrørende fastpriselementer havde en værdi af 1,77 millioner euro, 
svarende til rammeaftalens værdi. Efterfølgende ændrede eu-LISA den specifikke kontrakt 
og forhøjede beløbet til 2,15 millioner euro. Vi reviderede en betaling på 443 684,32 euro 
relateret til denne kontrakt. 

Tidligere år har vi og Kommissionens Interne Revisionstjeneste rapporteret om 
manglende regeloverholdelse og mangler i eu-LISA's systemer for intern kontrol 
vedrørende udbud og kontraktforvaltning. 

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

3.29.10. Når der ses bort fra de forhold, der er beskrevet i 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 2021, i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige. 

3.29.11. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.29.12. eu-LISA ændrede værdien af tre rammeaftaler, to i 2021 og én i 2019: én om 
gennemførelse og vedligeholdelse af ind- og udrejsesystemet (EES), én om levering af den 
fælles delte infrastruktur (CSI) og én om vedligeholdelse af Schengeninformationssystemet 
(MWO SIS II). 

Ændringerne forhøjede rammeaftalernes maksimale værdi med 50 % (henholdsvis 
70,4 millioner euro, 20 millioner euro og 40 millioner euro). 

CSI- og MWO SIS II-aftalerne udløber i 2022, og EES-aftalen udløber i 2023. Da ændringerne 
blev undertegnet, var der indgået forpligtelser for under 50 % af CSI-aftalens beløb, for 86 % af 
MWO SIS II-aftalens beløb og 76 % af EES-aftalens beløb. 

I 2020 indgik eu-LISA nye rammeaftaler om den tværgående tekniske ramme (TEF) ved 
anvendelse af sin nye udbudstilgang. I 2022 skal der indgås rammeaftaler om den tværgående 
operationelle ramme (TOF). Disse aftaler afløser de ændrede aftaler. 

Fordi de ændrede rammeaftaler var tæt på at udløbe, og fordi der var indgået forpligtelser for 
betydeligt mindre end aftalernes maksimumsbeløb, kunne eu-LISA have taget TEF- og TOF-
rammeaftalerne i brug hurtigst muligt i stedet for at forhøje de gamle rammeaftaler med de 
højest tilladte beløb i henhold til finansforordningen. 

3.29.13. I forbindelse med to reviderede betalinger på i alt 2,56 millioner euro 
konstaterede vi, at produkter, der var omfattet af den specifikke kontrakt, ikke var omfattet af 
rammeaftalen. 

eu-LISA bør forbedre sin kontraktforvaltning for at sikre, at specifikke kontrakter altid er i 
overensstemmelse med deres rammeaftaler. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.29.14. Vi konstaterede, at eu-LISA havde fremført over 11,41 millioner euro af 2021-
forpligtelsesbevillingerne til 2022. Af dette beløb vedrørte 11,1 million euro (97 %) 
administrationsudgifter (afsnit II). Gentagne høje fremførselsniveauer er i strid med 
budgetprincippet om etårighed og indikerer strukturelle problemer vedrørende 
budgetgennemførelsen. 
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.29.15. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2017 

eu-LISA forvalter på nuværende tidspunkt tre separate, ikkeintegrerede, 
store IT-systemer (SIS II, VIS og Eurodac), som alle behandler data inden 
for EU's politikområde frihed, sikkerhed og retfærdighed. Denne tilgang 
kan forhindre eu-LISA i at opnå stordriftsfordele og synergier mellem de 
forskellige systemer. 

I gang 

(Ikke under eu-LISA's kontrol) 

2018 eu-LISA forhøjede priserne i en rammeaftale uden at ændre den og 
forlængede en specifik kontrakt efter rammeaftalens udløb. Ikke relevant 

2018/2019/2020 
Budgetgennemførelsen var lavere end planlagt. eu-LISA bør sammen 
med Europa-Kommissionen forbedre overensstemmelsen mellem 
budgetplanlægningen og timingen af de relaterede retsakter. 

I gang 

2019 eu-LISA betalte 284 000 euro for ydelser leveret i en tidsperiode, der 
ikke var omfattet af rammeaftalen. Ikke relevant 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

eu-LISA indgik en specifik kontrakt om indkøb af en anden software end 
dén, kontrahenten havde opført i sit tilbud vedrørende den relevante 
rammeaftale. Erhvervelse af et produkt, som ikke indgår i pristilbuddet, 
til en anden pris end prisen på det oprindeligt tilbudte produkt, er en 
afvigelse fra rammeaftalen. Den specifikke kontrakt er derfor ikke i 
overensstemmelse med rammeaftalen, og det er den relaterede betaling 
på 10,4 millioner euro heller ikke. 

Ikke relevant 

2020 

eu-LISA udstedte en ordreseddel vedrørende vedligeholdelsesydelser for 
perioden fra den 7. november 2020 til december 2024 (fire år). Dette var 
i strid med rammeaftalens bestemmelser, som kun gjorde det muligt at 
fakturere ydelser ét år i forvejen. 

Ikke relevant 
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eu-LISA's svar 
3.29.7. Agenturet noterer sig Revisionsrettens konklusion. 

3.29.8. Agenturet noterer sig Revisionsrettens bemærkninger. Den specifikke kontrakt 19/2018 
blev indgået på et tidspunkt, hvor budgettet afsat i 2017 til interoperabilitet mellem ind- og 
udrejsesystemet og visuminformationssystemet skulle være afsat ved udgangen af 2018 for 
ikke at gå tabt. Det var først i februar 2019, at Kommissionens gennemførelsesafgørelse blev 
vedtaget, og alle nødvendige tekniske aspekter blev endeligt kendt. 

Gennemførelsesafgørelsen gav agenturet mulighed for at implementere specifik kontrakt 19 
gennem 36 serviceanmodninger, som giver en klar og detaljeret beskrivelse af opgaver, 
leverancer og frister. Betalingerne var baseret på serviceanmodninger underskrevet af en 
anvisningsberettiget, ikke kun på den specifikke kontrakt. 

Agenturet mener, at: 

• betalingerne blev foretaget i overensstemmelse med den underliggende rammeaftale, 
den specifikke kontrakt og serviceanmodningen 

• der er ikke sket skade på EU's finansielle interesser 
• projektet om EES-VIS-integration nærmer sig en vellykket afslutning 
• opførelsen af midler i agenturets budget i forbindelse med lovgivning, der endnu ikke 

er vedtaget af medlovgiverne, indebærer betydelige risici for forsvarligheden af den 
økonomiske forvaltning. Sådanne risici er systematisk blevet indberettet til 
bestyrelsen. 

3.29.9. Agenturet noterer sig Revisionsrettens bemærkninger. Med hensyn til betalingen på 
1,2 millioner euro (for det modulopbyggede datacenter) vil agenturet gerne præcisere, at de 
aftalte ydelser og produkter i sidste ende blev leveret fuldt ud, og at den manglende 
overholdelse af betalingen ikke havde en negativ effekt på EU's budget. 

Hvad de to andre betalinger angår, mener agenturet, at projektets krav måtte tilpasses på 
grund af faktorer uden for agenturets kontrol. Desuden har agenturet allerede truffet 
foranstaltninger til at styrke praksis med hensyn til overvågning af kontrakter. 

3.29.12. Agenturet noterer sig bemærkningen, der ikke sætter spørgsmålstegn ved lovligheden 
og den formelle rigtighed af ændringerne. Agenturet har allerede foretaget en omstilling til 
horisontale indkøb med den tværgående tekniske ramme, der for nylig er suppleret med den 
tværgående operationelle ramme. 
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3.29.13. Agenturet noterer sig bemærkningen og reviderer sine processer, så der kan reageres 
på håndtering af ændringer ved forudgående ændring af rammeaftaler, når det er nødvendigt. 

3.29.14. Agenturet noterer sig Revisionsrettens bemærkninger. I denne sammenhæng vil 
agenturet gerne understrege, at den globale gennemførelsesgrad for 2021 var 100 % i både 
forpligtelses- og betalingsbevillinger. Derudover var annulleringerne af fremførsler af 
administrative udgifter i 2021 det halve i forhold til 2020. 
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3.30. Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) 

Indledning 

3.30.1. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("Frontex"), som ligger i 
Warszawa, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624162, 
som blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2019/1896163. Frontex er efterfølger til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det 
Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, der blev oprettet ved Rådets 
forordning (EF) nr. 2007/2004164. Frontex og medlemsstaternes nationale myndigheder med 
ansvar for grænseforvaltning og tilbagesendelse udgør sammen den europæiske grænse- og 
kystvagt, og de deler ansvaret for at sikre en integreret europæisk grænseforvaltning og at 
forvalte indrejser over de ydre grænser effektivt. Figur 3.30.1 viser Frontex' nøgletal165. 

Figur 3.30.1 - Frontex' 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: Frontex' årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af Frontex. 

Den betydelige budgetforhøjelse og stigning i antallet af ansatte skyldes, at Frontex' mandat 
blev udvidet i medfør af forordning (EU) 2019/1896. 

                                                             
162 Forordning (EU) 2016/1624 om den europæiske grænse- og kystvagt. 

163 Forordning (EU) 2019/1896 om den europæiske grænse- og kystvagt. 

164 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning 
af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser. 

165 Nærmere oplysninger om Frontex' rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.frontex.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.30.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra Frontex' ledelse. 

3.30.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.30.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning ("Frontex"), omfattende årsregnskabet166 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen167, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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). 

                                                             
166 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

167 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.30.5. Det er vores opfattelse, at Frontex' regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af Frontex' 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

Supplerende oplysninger 

3.30.6. Vi henviser til note 4.0.4 "Other important information regarding the 
budget implementation" om, at der til 2021 blev fremført en budgetforpligtelse dateret 
den 21. december 2020 "Preparatory measures for 2021 deployments SC Cat 1 and 2", 
som ikke var ledsaget af en retlig forpligtelse indgået inden udgangen af 2020. Vi 
rapporterede om dette forhold i vores særlige årsberetning for 2020168. De samlede 
betalinger i 2021 beløb sig til 18 375 458 euro. Frontex adresserede denne 
uregelmæssighed ved hjælp af efterfølgende retlige forpligtelser i 2021. 

3.30.7. Vi henleder opmærksomheden på note 4.0.3 "The financing sources of the 
budget", hvori det forklares, at bidragene fra de associerede Schengenlande - og dermed 
EU-udligningsbidraget - ikke er beregnet korrekt. EU-udligningsbidraget er sat 
2,6 millioner euro for højt, og bidragene fra de associerede Schengenlande EU er sat 
tilsvarende for lavt. Da EU-bidraget er et udligningsbidrag, og der var et overskud i 2021, 
er der ingen indvirkning på driftsindtægterne i resultatopgørelsen for 2021. 

3.30.8. Vi henleder opmærksomheden på note 1.3 "Certification of the accounts", 
hvori regnskabsføreren oplyser, at der mangler nødvendige oplysninger til at validere et 
nyt system, som den anvisningsberettigede har indført og brugt til at levere 
regnskabsoplysninger. 

                                                             
168 Årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020, punkt 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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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 

3.30.9. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.30.10. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Supplerende oplysninger 

3.30.11. Vi bemærker, at de supplerende oplysninger vedrørende regnskabernes 
rigtighed i punkt 3.30.6 også fuldt ud gælder betalingernes lovlighed og formelle 
rigtighed. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.30.13. I juli 2021 iværksatte Frontex et udbud om indgåelse af en rammeaftale med 
en enkelt kontrahent for en periode på højst fire år om levering af rejseydelser, herunder ved 
indsættelse af det stående korps. Aftalen blev undertegnet i slutningen af december 2021. Vi 
konstaterede følgende: 

a) Med henblik på evalueringen af tilbudsgivernes tekniske og faglige kapacitet 
krævede Frontex, at de præsenterede et erfarent team bestående af mindst 10 
rejseagenter plus en teamleder, men fastsatte ikke et minimum for det samlede 
antal ansatte. Ved at sætte kravet til den tekniske og faglige kapacitet så lavt 
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udsatte Frontex sig for den risiko, at kontrahenten ikke kunne levere de ønskede 
tjenester i den krævede minimumskvalitet og til tiden. 

b) Ved evalueringen af tilbudsgivernes økonomiske og finansielle kapacitet baserede 
Frontex sit arbejde på aftalens anslåede værdi, som var 15 millioner euro. Dette 
beløb omfattede imidlertid kun kontrahentens honorarer og ikke aftalens 
underliggende værdi i form af de planlagte tjenesterejseudgifter, som var anslået til 
ca. 240 millioner euro. Frontex krævede, at tilbudsgiverne dokumenterede en 
gennemsnitlig årlig omsætning på mindst 2 millioner euro. Ved at sætte kravet til 
den finansielle kapacitet så lavt udsatte Frontex sig for den risiko, at kontrakten ikke 
ville blive gennemført korrekt. 

I februar 2022 suspenderede Frontex aftalen på grund af mangelfulde resultater, som alvorligt 
forstyrrede forretningskontinuiteten. Efter kontrol blev aftalen opsagt i maj 2022. 

3.30.14. Frontex' interne retningslinjer for ansættelsesprocedurer fastsætter, at 
udvælgelseskomitéerne skal forsøge at drage enstemmige konklusioner. I to 
ansættelsesprocedurer, som vi reviderede, konstaterede vi, at udvælgelseskomitéerne havde 
anvendt det aritmetiske gennemsnit af medlemmernes individuelle vurderinger i stedet for en 
konsensusbaseret metode. Desuden manglede medlemmerne klare standarder for eller 
instrukser om, hvordan de enkelte udvælgelseskriterier skulle vurderes. Disse svagheder i 
udformningen og gennemførelsen af procedurerne undergravede principperne om 
gennemsigtighed og ligebehandling af ansøgerne i ansættelsesprocedurer og kan udsætte 
Frontex for omdømmemæssige og retlige risici. 

3.30.15. De (ved delegation eller subdelegation) anvisningsberettigede, der i 2021 
godkendte betalinger og de relaterede retlige og budgetmæssige forpligtelser, havde ikke 
formelt accepteret betingelserne i den administrerende direktørs afgørelse af 22. december 
2020 om delegationer. De havde heller ikke formelt erklæret, at de opfyldte bestemmelsen i 
artikel 4 i afgørelsen om erklæringen om fravær af interessekonflikter. Dette er en alvorlig 
svaghed i den interne kontrol vedrørende Frontex' delegationsproces. 

3.30.16. I maj 2021 indgik Frontex adskillige interinstitutionelle rammeaftaler efter 
genåbning af udbud om levering af personlige værnemidler og hygiejneartikler. Aftalerne 
havde ingen standardprisliste, men fastsatte en maksimal bruttoavance for hvert bestilt 
produkt. Ved gennemførelsen af aftalerne foretog Frontex ikke systematisk kontrol af den 
bruttoavance, der blev anvendt på nogle af de afgivne bestillinger. Dette er i strid med 
finansforordningen og udgør en intern svaghed i Frontex' forudgående kontrol. 
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3.30.17. Vi konstaterede også følgende svagheder i den interne kontrol vedrørende 
Frontex' udbud: 

a) I forbindelse med en rammeaftale, der omfattede to delaftaler, havde Frontex 
offentliggjort tildelingsafgørelsen betydeligt senere end fastsat i 
finansforordningen. 

b) I et andet udbud fastsatte Frontex med henblik på evalueringen af tilbudsgivernes 
økonomiske og finansielle kapacitet et krav til den gennemsnitlige årlige 
minimumsomsætning, der var dobbelt så højt som det, finansforordningen tillader. 
Fastsættelse af højere krav er kun tilladt i behørigt begrundede tilfælde. Der var 
ingen dokumenteret begrundelse for at bruge et højere tærskelbeløb. 

3.30.18. I forbindelse med tre reviderede tilskudsaftaler overholdt støttemodtagerne 
ikke fristen for anmodning om endelig betaling 75 dage efter aftalernes udløb. Frontex sikrede 
ikke, at behandlingen og den endelige overvågning af disse tilskud fandt sted på det rette 
tidspunkt. Frontex foretog heller ikke de endelige betalinger inden for 60 dage efter 
modtagelsen af anmodningerne om betaling af de skyldige beløb. Disse forsinkelser i 
processen er i strid med tilskudsaftalerne og finansforordningen og udgør et systematisk 
problem vedrørende Frontex' tilskudsbetalingscyklus. 

3.30.19. Vores samlede analyse af betalingerne i 2021 viste følgende: 

a) Af de 7 776 betalingsanmodninger blev 1 269 afregnet for sent (16,3 %, 2020: 23 %). 

b) Af det samlede beløb vedrørende betalingsanmodningerne (317 994 125 euro) blev 
39 731 717 euro betalt for sent (12,5 %, 2020: 12,1 %). 

c) Af de 1 269 forsinkede betalinger skulle 1 205 være afholdt inden for 30 dage (2020: 
1 932 betalinger), og 62 være afholdt inden for 60 dage (2020: 38 betalinger). 

Disse betalingsforsinkelser udgør en alvorlig mangel i Frontex' interne kontrol. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.30.20. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2015 
Der er ikke taget højde for en risiko for dobbeltfinansiering fra Fonden 
for Intern Sikkerhed, som forvaltes af Europa-Kommissionen, og 
finansiering fra Frontex. 

Afsluttet 

2015 

Stater, der deltager i grænseoperationer, anmelder deres omkostninger 
ved hjælp af særlige skemaer til anmeldelse af løbende udgifter. For at 
undgå ineffektivitet anbefalede Revisionsretten i sin særberetning 
12/2016, at agenturerne benytter sig af forenklede 
omkostningsmuligheder, når det er relevant. 

Afsluttet 

for så vidt angår indsættelse af menneskelige 
ressourcer 

I gang 

for så vidt angår indsættelse af tungt teknisk udstyr 

2016 

Omfanget af fremførsler var højt. Der er behov for at få mere præcise 
omkostningsoverslag og mere rettidige omkostningsrapporteringer fra 
samarbejdslandene. Frontex kunne også overveje at indføre opdelte 
budgetbevillinger. 

I gang 

2017 
Selv om Frontex allerede i 2014 flyttede til sine nuværende lokaler, har 
det endnu ikke en dækkende beredskabsplan, som er godkendt af 
bestyrelsen. 

Afsluttet 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 
Den forudgående kontrol var ineffektiv. Frontex bør arbejde på 
udviklingen af en forenklet og gennemsigtig ordning, der også dækker 
udstyrsrelaterede omkostninger. 

Afsluttet 

for så vidt angår forudgående kontrol 

I gang 

for så vidt angår omkostninger vedrørende tungt 
teknisk udstyr 

2018 Frontex bør vedtage og gennemføre en politik vedrørende følsomme 
poster. I gang 

2018 
Budgetfremførslerne til 2019 og de bortfaldne fremførsler til 2018 var 
høje. Frontex bør bestræbe sig på at udarbejde mere præcise 
omkostningsoverslag og budgetprognoser. 

I gang 

2018/2019 

Frontex fik ikke besat de krævede stillinger i sin stillingsfortegnelse. 
Frontex bør forbedre sin vejledning til medlemmer af 
udvælgelseskomitéer og foretage nøjere kontrol af kandidaternes 
finansielle rettigheder i forbindelse med lønudbetalingerne. 

I gang 

2020 

En national myndighed inkluderede ved den finansielle afslutning af en 
foranstaltning to uanmeldte tilbagesendelsesoperationer til i alt 
355 000 euro under en tilskudsaftale. Frontex indgik en efterfølgende 
budgetforpligtelse for at dække det deraf følgende budgetunderskud, 
hvilket ikke er i overensstemmelse med Frontex' finansforordning. 

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

Ombudsmanden indledte to undersøgelser: a) Den første blev indledt i 
november 2020 med det formål at vurdere effektiviteten og 
gennemsigtigheden af Frontex' klagemekanisme og at vurdere den rolle, 
som Frontex' ansvarlige for grundlæggende rettigheder spiller, samt 
vedkommendes uafhængighed. Den 15. juni fremsatte Ombudsmanden 
ni henstillinger. b) Den anden blev indledt i marts 2021 med det formål 
at se på, hvordan Frontex overholder sine forpligtelser vedrørende 
grundlæggende rettigheder, og sikre ansvarlighed i forbindelse med dets 
nye, udvidede ansvarsområder. Der er også to igangværende 
undersøgelser: a) OLAF er i gang med en undersøgelse af Frontex 
vedrørende påstande om chikane, embedsmisbrug og tilbagedrivelser af 
migranter, og b) Europa-Parlamentet er ved at undersøge eventuelle 
påstande om krænkelser af grundlæggende rettigheder i Frontex. 

I gang 

2020 
Forsinkelser i rekrutteringen af de krævede 40 observatører af 
grundlæggende rettigheder udgør en alvorlig risiko for Frontex' 
operationer og omdømme. 

I gang 

2020 

Frontex udsatte sig for risici for omdømmemæssig skade og retssager, da 
det foregreb et svar fra Kommissionen vedrørende opgradering af 
stillinger og sendte 47 kandidater på højt niveau tilbud om ansættelse i 
AD7-stillinger (i stedet for de godkendte AST-stillinger). Kommissionen 
konkluderede efterfølgende, at Frontex ikke havde nogen retlig beføjelse 
til at opgradere stillingerne. 

I gang 



 260 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) 

 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 En godkendt ændring i betalingsplanen for en kontrakt blev ikke 
registreret i Frontex' centrale register. Afsluttet 

2020 

De fire associerede Schengenlandes bidrag til Frontex' oprindelige 
budget er ansat for lavt, da de udgjorde 6,91 % i stedet for 7,43 % af 
budgettet. Der er behov for horisontal vejledning fra Europa-
Kommissionen til EU-organerne om, hvordan der sikres konsekvent 
beregning af bidrag fra lande uden for EU. 

Ikke igangsat 

2020 

En foreløbig budgetforpligtelse på 18,1 million euro vedrørende 
forberedelse af udsendelser i felten i 2021 blev fremført, uden at Frontex 
havde indgået retlige forpligtelser inden for den tidsgrænse, der er 
fastsat i dets finansforordnings artikel 75. 

Ikke relevant 

2020 

Ved beregningen af sine resultatindikatorer behandlede Frontex ikke 
budgetreduktionerne som ændringsbudgetter, men som 
budgetgennemførelsestiltag, hvilket var i strid med to afgørelser truffet 
af bestyrelsen. 

Ikke igangsat 

2020 
Det fremgår ikke af Frontex' budgetregnskab, at dets EU-finansiering blev 
forhøjet med 10 millioner euro ved EU's ændringsbudget nr. 1. Dette 
mindsker gennemsigtigheden. 

Ikke relevant 
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Frontex' svar 
3.30.7. I 2021 besluttede bestyrelsen, at agenturet fortsat skulle anvende den samme 
beregningsmetode og tage intern rådgivning og de forskellige møder om emnet i betragtning. 
Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2020 viser, at der her er behov for horisontal 
vejledning fra Kommissionen på dette område til alle organer, ikke kun Frontex, og at 
spørgsmålet om forskellig fortolkning af den retlige ramme for bidrag fra tredjelande også 
fremhæves i Revisionsrettens gennemgang pr. 3/2021. 

3.30.13. Agenturet noterer sig denne bemærkning og vil følge op på den i kommende 
offentlige udbudsprocedurer. 

3.30.14. Frontex anerkendte, at der er plads til forbedringer i gennemførelsen af de fastlagte 
regler for udvælgelsesprocedurer, og vedtog i januar 2022 klarere anvisninger for 
udvælgelseskomitéens medlemmer med henblik på at sikre en mere konsekvent vurdering og 
harmoniserede procedurer. 

3.30.15. På tidspunktet for vedtagelsen af den administrerende direktørs afgørelse blev der da 
også godkendt en oversigt over beføjelserne til budgetgennemførelse. Dette var et resultat af, 
at alle anvisningsberettigede allerede havde underskrevet den nye afgørelse på det tidspunkt, 
hvor den blev godkendt. Dette konstateredes i løbet af året og vil blive korrigeret i 2022 med 
en ny afgørelse fra den administrerende direktør. I mellemtiden var det nye 
anvisningsberettigede, der skulle underskrive dokumentationen. 

3.30.16. Agenturet accepterede, at margenen som bindende forpligtelse vil blive kontrolleret 
ensidigt af den ordregivende myndigheds kontraktansvarlige, når beslutningen herom er 
truffet efter en relevant risikovurdering 

3.30.17. a) Agenturet er enigt i resultatet. Agenturet indførte en kontrolmekanisme for at 
overvåge og forebygge fremtidige situationer af denne art.  

b) Agenturet noterer sig resultatet, og at denne undtagelse ikke var dokumenteret i 
udbudsmaterialet. Agenturet har angivet dette omsætningsniveau for at beskytte sine 
finansielle interesser og sikre, at kontrahenten er i stand til at forvalte en sådan kontrakt og 
ordreordning, og efter grundigt at have vurderet forskellige faktorer: 

• Størrelsen af den årlige omsætning ved lignende udbud på nationalt og internationalt 
plan, og de særlige forhold på markedet for våben og ammunition. 

• Analyse foretaget af en rådgiver for indkøb af forsvarsmateriel, som myndigheden har 
indgået kontrakt med. 

3.30.18. Agenturet noterer sig resultatet. Tilskudsaftaler, som Frontex indgår, omfatter 
indsættelse af teknisk udstyr og menneskelige ressourcer på forskellige steder i 
medlemsstaterne, og for den centrale finansielle enhed er det derfor en langtrukken proces at 
indsamle dokumenterne. Ved indsættelse af tungt teknisk udstyr er der desuden en række 
leverandører af tjenester til modtagerne i medlemsstaterne, og forsinket indsendelse af 
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fakturaer medfører forsinkelser i processen. Agenturet er ofte nødt til at samarbejde med nye 
modtagere, der ikke er fortrolige med tilskudsbestemmelserne. Dette kan generelt indebære 
yderligere udfordringer med at indhente den nødvendige dokumentation til tiden. 

3.30.19. Agenturet noterer sig resultatet og vil gerne understrege, at disse forsinkelser har 
forskellige årsager, som agenturet ikke altid er herre over. Dette gælder f.eks. flere forsinkede 
betalinger af store beløb, som skyldes forsinkelser i medlemsstaternes indgivelse af 
ansøgninger om tilskud. Agenturet er fast besluttet på løbende at foretage forbedringer på 
området for forsinkede betalinger. 
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3.31. Den Europæiske Unions Agentur 
for Uddannelse inden for 
Retshåndhævelse (Cepol) 

Indledning 

3.31.1. Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse 
("Cepol"), som ligger i Budapest, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2015/2219169. Cepol har til opgave at fungere som et netværk og forbinde 
medlemsstaternes nationale uddannelsesinstitutioner med henblik på at afholde 
uddannelseskurser for ledende politifolk på grundlag af fælles standarder. Figur 3.31.1 viser 
Cepols nøgletal170. 

Figur 3.31.1 - Cepols 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: Cepols årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af Cepol. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.31.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra Cepols ledelse. 

                                                             
169 Forordning (EU) 2015/2219 om Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for 

Retshåndhævelse. 

170 Nærmere oplysninger om Cepols rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Budget (millioner euro)*

84

95

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/


 265 

Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) 

 

3.31.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.31.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse 
inden for Retshåndhævelse ("Cepol"), omfattende årsregnskabet171 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen172, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.31.5. Det er vores opfattelse, at Cepols regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af Cepols 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
171 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

172 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.31.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.31.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.31.9. Cepol havde indtil marts 2022 en gyldig rammeaftale om rejseydelser, hvis 
anvendelsesområde ikke omfattede visse lande uden for EU. Rejseydelser til disse lande uden 
for EU var omfattet af andre kontrakter indtil udgangen af 2020. På grund af covid-19-
pandemien var det usikkert, om der kunne afholdes fysiske arrangementer. I sommeren 2021 
steg sandsynligheden for, at Cepol trods den stadig meget uforudsigelige rejsesituation på 
grund af covid-19 kunne blive nødt til at tilrettelægge fysiske aktiviteter i lande uden for EU. 
Efter at have vurderet situationen og de forskellige muligheder valgte Cepol at anvende den 
eksisterende rammeaftale i forbindelse med disse arrangementer, selv om de pågældende 
lande ikke var omfattet af aftalens anvendelsesområde. Dette var i strid med 
finansforordningens artikel 172. Cepol registrerede denne afgørelse i sit register over 
undtagelser. De relaterede betalinger, der beløb sig til 76 590 euro i 2021, er regelstridige. I 
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januar 2022 undertegnede Cepol en ny rammeaftale vedrørende arrangementer i de 
pågældende lande. 

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.31.10. I august 2021 iværksatte Cepol et udbud om indgåelse af en rammeaftale til en 
værdi af 1 080 000 euro med en enkelt aktør om levering af uddannelsesredaktionelle 
tjenesteydelser. Vi konstaterede, at Cepol med hensyn til ét tildelingskriterium gav flest point 
til den vindende tilbudsgiver, som med henvisning til en underleverandørs tidligere erfaring 
med Cepol inkluderede mere Cepol-relateret indhold i sit tilbud. De to andre tilbudsgivere 
afgav tilbud med mere generisk indhold og fik færre point. Udbudsbetingelserne vedrørende 
dette tildelingskriterium indeholdt imidlertid ikke et klart krav om Cepol-relateret indhold. 
Eftersom udbuddet omhandlede redaktion af uddannelsesmateriale udarbejdet af 
retshåndhævelseseksperter, var det endvidere ikke berettiget at lægge vægt på Cepol-
relateret indhold. Vi fandt dog intet bevis for, at udbuddets resultat ville have været 
anderledes, hvis det pågældende kriterium var blevet vurderet anderledes. 

3.31.11. I et andet udbud bemærkede vi, at der var overlapning mellem 
udvælgelseskriterierne og tildelingskriterierne. Manglen på klar adskillelse mellem disse udgør 
en proceduremæssig svaghed, bringer princippet om gennemsigtighed i fare og udsætter 
Cepol for omdømmemæssige og retlige risici. 

3.31.12. I forbindelse med et uddannelsesarrangement, der fandt sted i december 
2019, undlod Cepol at overvåge de udestående betalinger og afsluttede budgetforpligtelsen i 
december 2020. Umiddelbart efter modtog det tre fakturaer på i alt 28 032 euro vedrørende 
dette arrangement. For at betale dem måtte Cepol åbne en ny budgetforpligtelse i februar 
2021. Denne mangel i den interne kontrol udsatte Cepol for en risiko for ikke at kunne opfylde 
sine finansielle forpligtelser over for tredjeparter på grund af budgetbegrænsninger. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.31.13. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2016 

Personaleomsætningen er høj, hvad der kan indvirke på 
forretningskontinuiteten og Cepols evne til at gennemføre aktiviteterne i 
sit arbejdsprogram. Der var kun et begrænset antal jobansøgninger fra 
andre medlemsstater. 

Ikke relevant 

2020 

Cepol betalte et afbestillingsgebyr på 5 335 euro for en hotelreservation i 
Budapest, som blev aflyst på grund af covid-19-restriktioner, der blev 
indført af den ungarske regering. Cepol gjorde ikke brug af "force 
majeure"-klausulen i rammeaftalen, som gav mulighed for at annullere 
reservationen uden omkostninger.  

Ikke relevant 

2020 

Vi konstaterede følgende svagheder i Cepols interne kontrolmiljø med 
hensyn til forvaltningen af budgetforpligtelser: a) Cepol undertegnede 
tre retlige forpligtelser, inden de respektive budgetmæssige forpligtelser 
var blevet godkendt, og b) to forskellige specifikke kontrakter (retlige 
forpligtelser) blev knyttet til den samme individuelle budgetforpligtelse. 

I gang 
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Cepols svar 
3.31.9. Agenturet har noteret sig Rettens bemærkninger. Under rammeaftalen fra 2018 
indførte Cepol en ansvarsfraskrivelse for at udelukke reservation af lokal transport, 
indkvartering, restauranter og mødesteder, der var reserveret i bestemte lande i forbindelse 
med Cepols projekter. Dette er en væsentlig præcisering, eftersom alle tilbudsgivere, der afgav 
et bud i den oprindelige procedure, stadig skulle kunne levere disse tjenesteydelser i disse 
lande til aktiviteter, der ikke var knyttet til Cepols projekter. For at sikre gennemsigtighed har 
vi formaliseret en undtagelsesnote med forslag om at begrænse anvendelsen af rammeaftalen 
fra 2018 til et minimum i forbindelse med projektaktiviteter i lande uden for EU og således 
udelukkende dække presserende forretningsmæssige behov. Vi mener derfor, at dette er en 
berettiget undtagelse fra reglerne for at sikre forretningskontinuitet og forsvarlig økonomisk 
forvaltning indtil afslutningen af et offentligt udbud, der førte til undertegnelsen af en ny 
altomfattende rammeaftale uden begrænsninger i januar 2022. 

3.31.10. Agenturet har noteret sig Rettens bemærkninger. Cepol fastsatte tildelingskriterier og 
vægtninger med henblik på at tildele kontrakten til det økonomisk mest fordelagtige bud. 
Scoringsmetoden, der beskrev, hvordan Cepol ville give højere point for bud med "merværdi", 
blev også offentliggjort i afsnittet om tildelingskriterier. Tilbudsgivernes bestræbelser på 
specifikt at henvise til Cepols uddannelsesmæssige kontekst som beskrevet i afsnittet om 
tildelingskriterier blev anerkendt, og hvor tilbuddet indeholdt løsninger, der gik ud over den 
krævede løsning, blev "merværdi" anerkendt og tildelt gennem point. Bud, der ikke indeholdt 
en specifik henvisning, ansås imidlertid ikke for ikke-overensstemmende i henhold til dette 
kriterium. 

3.31.11. Agenturet har noteret sig Rettens bemærkninger. Cepol vedlagde som supplement til 
tildelingskriterierne de oplysninger, der skulle gives sammen med det tekniske bud, ikke med 
henblik på at vurdere tilbudsgivernes kapacitet, men som en hjælp ved præciseringen af, 
hvordan arbejdet ville blive udført i fuld overensstemmelse med de relevante standarder. 

3.31.12. Agenturet har noteret sig og godtaget Rettens bemærkninger. Cepol afholder 
regelmæssigt kontraktledelseskurser for projektledere og andet relevant personale og vil 
gentage dem i 2022 for at øge bevidstheden og mindske forekomsten af sådanne tilfælde. 
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3.32. Det Europæiske 
Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug (EMCDDA) 

Indledning 

3.32.1. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug 
("EMCDDA"), som ligger i Lissabon, blev oprettet ved Rådets forordning (EØF) nr. 302/93173, 
som blev ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1920/2006174. EMCDDA's hovedopgave er at indsamle, analysere og formidle oplysninger 
om narkotika og narkotikamisbrug for at udarbejde og offentliggøre objektive, pålidelige og 
sammenlignelige oplysninger på europæisk plan. Oplysningerne skal anvendes til analyse af 
narkotikaefterspørgslen og af, hvordan den og andre negative fænomener i relation til 
narkotikamarkedet kan begrænses. Figur 3.32.1 viser EMCDDA's nøgletal175. 

Figur 3.32.1 - EMCDDA's 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: EMCDDA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EMCDDA. 

                                                             
173 Forordning (EØF) nr. 302/93 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for 

narkotika og narkotikamisbrug. 

174 Forordning (EF) nr. 1920/2006 vedrørende Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug. 

175 Nærmere oplysninger om EMCDDA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Budget (millioner euro)*

102

110

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.32.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EMCDDA's ledelse. 

3.32.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.32.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika 
og Narkotikamisbrug ("EMCDDA"), omfattende årsregnskabet176 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen177, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
176 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

177 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.32.5. Det er vores opfattelse, at EMCDDA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af 
EMCDDA's finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.32.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.32.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.32.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

EMCDDA ansatte vikarer under en rammeaftale i strid med 
bestemmelserne i direktiv 2008/104/EF og Portugals 
arbejdsmarkedslovgivning. EMCDDA bør analysere arbejdsvilkårene for 
sine vikarer og sikre, at de er i overensstemmelse med EU-lovgivningen 
og den nationale arbejdsmarkedslovgivning. 

I gang 
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EMCDDA's svar 
EMCDDA har ingen kommentarer/bemærkninger. 
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3.33. Den Europæiske Unions Agentur 
for Retshåndhævelsessamarbejde 
(Europol) 

Indledning 

3.33.1. Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol"), 
som ligger i Haag, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 
af 11. maj 2016178 om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA179. Europols 
opgave er at støtte indsatsen hos medlemsstaternes politimyndigheder og andre 
retshåndhævende myndigheder. Europol støtter også gensidigt samarbejde om forebyggelse 
og bekæmpelse af grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater, de former for 
kriminalitet, der skader en fælles interesse, som er omfattet af en EU-politik, og terrorisme. 
Figur 3.33.1 viser Europols nøgletal180. 

Figur 3.33.1 - Europols 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: Europols årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af Europol. 

                                                             
178 Forordning (EU) 2016/794 om Den Europæiske Unions Agentur for 

Retshåndhævelsessamarbejde (Europol). 

179 Rådets afgørelse af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol). 

180 Nærmere oplysninger om Europols rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.europol.europa.eu. 

183

210

Budget (millioner euro)*

884

979

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.33.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra Europols ledelse. 

3.33.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.33.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde ("Europol"), omfattende årsregnskabet181 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen182, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
181 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

182 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.33.5. Det er vores opfattelse, at Europols regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af Europols 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.33.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.33.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

3.33.8. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.33.9. Mellem 2019 og 2021 vurderede Europol to sager om potentielle 
interessekonflikter i forbindelse med, at ledende medarbejdere ønskede at påbegynde et nyt 
job et andet sted. I det ene tilfælde, som vi gennemgik, konstaterede vi, at Europol i strid med 
personalevedtægtens artikel 16 meddelte sin afgørelse efter fristen og dermed i praksis gav 
den berørte person tilladelse til at påbegynde det nye job uden nogen restriktioner. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.33.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

Europol forlængede i strid med reglerne varigheden af en rammeaftale 
vedrørende levering af forretningsrejseydelser, efter at den var udløbet, 
og indførte nye prisaspekter. Europols kontraktforvaltning og 
forhåndskontrol bør styrkes. 

Afsluttet 

2019 

Europol forlængede varigheden af en rammeaftale om levering af 
forretningsrejseydelser ved at undertegne to tillæg til den, efter at den 
var udløbet i 2018. Dette viser svagheder ved kontraktforvaltningen og 
forhåndskontrollen. 

Afsluttet 

2019 

Udbudsbetingelserne vedrørende en rammeaftale om indkøb af møbler, 
tilbehør og relaterede ydelser var ikke specifikke nok. Dette 
undergravede udbuddets konkurrenceprægede karakter. Europol bør 
sikre, at udbudsbetingelser er udformet på en sådan måde, at de 
muliggør fair og effektiv konkurrence, så dets udbud kan give mest mulig 
valuta for pengene. 

Ikke relevant 

2020 
Europol havde betalt for sent i 33 % af tilfældene. Vi observerede en 
tilsvarende forekomst af for sene betalinger i 2019, 2018 og 2017. Denne 
vedvarende svaghed udsætter Europol for omdømmemæssige risici. 

I gang 
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Europols svar 
3.33.9. Europol noterer sig Revisionsrettens bemærkning og vil tilpasse sine procedurer for 
meddelelsen af den pågældende afgørelse til den berørte ledende medarbejder inden for de 
gældende tidsfrister. På grundlag af en aktuel efterfølgende vurdering af sagen konstaterer 
Europol, at organisationen ikke var udsat for en interessekonflikt i henhold til artikel 16 i EU's 
personalevedtægt, og at der derfor ikke var behov for begrænsninger. 
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Agenturer finansieret under FFR-

udgiftsområde 7 - Europæisk offentlig 
forvaltning 
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3.34. Euratoms Forsyningsagentur 
(ESA) 

Indledning 

3.34.1. Euratoms Forsyningsagentur ("ESA"), som ligger i Luxembourg, blev oprettet i 
1958183. Dets vedtægter blev ændret ved Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom184. ESA's 
hovedopgave er at sikre en regelmæssig forsyning med nukleare materialer, især nukleart 
brændsel, til brugere i EU. Dette gøres gennem en fælles forsyningspolitik efter princippet om 
lige adgang til forsyningskilder. Figur 3.34.1 viser ESA's nøgletal185. 

Figur 3.34.1 - ESA's 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: ESA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ESA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.34.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ESA's ledelse. 

                                                             
183 EFT 27 af 6.12.1958, s. 534/58. 

184 Rådets afgørelse 2008/114/EF, Euratom om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms 
Forsyningsagentur. 

185 Nærmere oplysninger om ESA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Budget (millioner euro)*

16

16

Ansatte (pr. 31. december)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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3.34.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.34.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Euratoms Forsyningsagentur ("ESA"), omfattende 
årsregnskabet186 og beretningerne om budgetgennemførelsen187, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.34.5. Det er vores opfattelse, at ESA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ESA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
186 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.34.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.34.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.34.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

Der blev fremført et stort beløb i forpligtede bevillinger under afsnit III 
(administrationsudgifter). I betragtning af, at der de foregående år var 
store bortfald af bevillinger, skaber dette en risiko for, at 
betalingsbevillingerne for 2021 ikke bliver udnyttet. ESA bør forbedre sin 
budgetplanlægning og sine gennemførelsescyklusser yderligere. 

Afsluttet 
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ESA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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Selvfinansierende agenturer 
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3.35. Oversættelsescentret for Den 
Europæiske Unions Organer (CdT) 

Indledning 

3.35.1. Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer ("CdT"), som ligger i 
Luxembourg, blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2965/94188. CdT's opgave er at 
udføre oversættelsesarbejde for EU-organer. Figur 3.35.1 viser CdT's nøgletal189. 

Figur 3.35.1 - CdT's 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: CdT's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af CdT. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.35.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra CdT's ledelse. 

3.35.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

                                                             
188 Forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske 

Unions organer. 

189 Nærmere oplysninger om CdT's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.cdt.europa.eu. 

50
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Budget (millioner euro)*

207

205

Ansatte (pr. 31. december)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/2965
http://www.cdt.europa.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.35.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions 
Organer ("CdT"), omfattende årsregnskabet190 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen191, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.35.5. Det er vores opfattelse, at CdT's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af CdT's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
190 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.35.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.35.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.35.9. Vi konstaterede en række svagheder i CdT's offentlige udbud. CdT havde indgået 
kontrakter efter udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse - i to tilfælde med en enkelt leverandør, og i ét tilfælde med tre 
leverandører. I to af disse tre tilfælde begrundede CdT sit valg af procedure med henvisning til 
et behov for at beskytte eksklusive rettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder. I 
det sidste tilfælde henviste CdT til yderst påtrængende grunde. Vi konstaterede i alle tre 
tilfælde, at CdT's begrundelse var utilstrækkelig, eftersom de intellektuelle 
ejendomsrettigheder ikke var angivet, og det ikke var dokumenteret, at der forelå yderst 
påtrængende grunde. Kontrakterne er derfor regelstridige, og det samme er de relaterede 
betalinger på i alt 108 200 euro. 
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Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.35.10. Vi konstaterede også svagheder i den måde, hvorpå to af disse tre udbud var 
blevet dokumenteret. I forbindelse med det ene havde evalueringsudvalgets medlemmer ikke 
underskrevet erklæringer om fravær af interessekonflikter. I forbindelse med det andet havde 
CdT ikke truffet en formel afgørelse om ikke at udpege et evalueringsudvalg, ikke udarbejdet 
en evalueringsrapport eller en tildelingsafgørelse og ikke offentliggjort en bekendtgørelse. 
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CdT's svar 
3.35.9. Centret tager bemærkningen til efterretning og vil skyndsomst træffe foranstaltninger 
til at sikre, at de gældende regler og bestemmelser overholdes. 

3.35.10. Centret tager bemærkningen til efterretning og vil træffe alle relevante 
foranstaltninger til at afhjælpe disse svagheder. 
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3.36. EF-Sortsmyndigheden (CPVO) 

Indledning 

3.36.1. EF-Sortsmyndigheden ("CPVO"), som ligger i Angers, blev oprettet ved Rådets 
forordning (EF) nr. 2100/94192. Dens hovedopgave er at registrere og undersøge ansøgninger 
om meddelelse af EU-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter samt at 
foranledige, at de kompetente myndigheder i medlemsstaterne foretager de nødvendige 
tekniske afprøvninger. Figur 3.36.1 viser CPVO's nøgletal193. 

Figur 3.36.1 - CPVO's 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: CPVO's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af CPVO. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.36.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra CPVO's ledelse. 

3.36.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

                                                             
192 Forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse 

193 Nærmere oplysninger om CPVO's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
www.cpvo.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.36.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for EF-Sortsmyndigheden ("CPVO"), omfattende 
årsregnskabet194 og beretningerne om budgetgennemførelsen195, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.36.5. Det er vores opfattelse, at CPVO's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af CPVO's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

                                                             
194 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.36.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.36.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.36.9. I forbindelse med et udbud vedrørende sikkerhedstjenesteydelser konstaterede 
vi følgende mangler: 

a) Kravet til tilbudsgivernes årsomsætning var blevet fastsat for højt, nemlig til 
240 000 euro, som var fire gange den anslåede årlige værdi af kontrakten. Dette er i 
strid med punkt 19 i bilag I til finansforordningen, som fastsætter, at 
minimumsårsomsætningen ikke må være højere end den dobbelte anslåede årlige 
værdi af kontrakten. Én tilbudsgiver var fejlagtigt blevet udelukket for manglende 
opfyldelse af dette krav. 
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b) En anden tilbudsgiver - en virksomhed oprettet i april 2019 - kunne ikke 
dokumentere den krævede årsomsætning ved at fremlægge årsregnskaber for de 
seneste to år. Evalueringsudvalget accepterede ikke den forsikring (til dækning af en 
risiko på 8 000 000 euro), som tilbudsgiveren havde fremlagt, og anmodede ikke 
tilbudsgiveren om at dokumentere sin finansielle kapacitet på en anden måde, f.eks. 
ved at fremlægge en forretningsplan for 2021. Dette er i strid med 
finansforordningens artikel 167. Evalueringsudvalget udelukkede denne 
tilbudsgiver. 

På grundlag af ovenstående mener vi, at udbuddet (som førte til tildeling af en kontrakt til en 
værdi af 249 604 euro) og de relaterede betalinger (37 441 euro i 2021) var regelstridige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.36.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2014 Selv om CPVO blev operationel i 1995, er der stadig ikke indgået en 
hjemstedsaftale med værtsmedlemsstaten. 

I gang 

(Ikke under CPVO's kontrol) 

2016 CPVO's oprettelsesforordning indeholder ikke krav om periodiske 
eksterne resultatevalueringer. 

I gang 

(Ikke under CPVO's kontrol) 
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CPVO's svar 
CPVO noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed og anvender dette i fremtidige procedurer.  
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3.37. Den Europæiske Unions Kontor 
for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) 

Indledning 

3.37.1. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret ("EUIPO"), som 
ligger i Alicante, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2017/1001196. EUIPO har ansvaret for forvaltningen af EU-varemærkesystemet og EF-
designsystemet, for europæisk og internationalt samarbejde vedrørende intellektuel 
ejendomsret samt for Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle 
Ejendomsrettigheder. EUIPO er efterfølger til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked 
("OHIM"), der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 40/94197. Figur 3.37.1 viser EUIPO's 
nøgletal198. 

Figur 3.37.1 - EUIPO's 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: EUIPO's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EUIPO. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.37.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EUIPO's ledelse. 

                                                             
196 Forordning (EU) 2017/1001 om EU-varemærker. 

197 Forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker. 

198 Nærmere oplysninger om EUIPO's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.euipo.europa.eu. 

465

534

Budget (millioner euro)*

1 093

1 166

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/
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3.37.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.37.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel 
Ejendomsret ("EUIPO"), omfattende årsregnskabet199 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen200, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.37.5. Det er vores opfattelse, at EUIPO's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EUIPO's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
199 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

200 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.37.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.37.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

3.37.9. I vores revisionsberetning for regnskabsåret 2018201 konkluderede vi, at et 
udbud vedrørende rengøring var regelstridigt. Alle efterfølgende betalinger baseret på denne 
rammeaftale er derfor regelstridige. I 2021 beløb de relaterede betalinger sig til 
1 708 242 euro. 

                                                             
201 Punkt 3.34.8 i Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_DA.pdf
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Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.37.10. EUIPO ændrede i 2021 sin budgetstruktur, så betalingen på 8,5 millioner euro 
til Europaskolen i Alicante blev opført under afsnit 4 "Bidrag til EU's politikker" i stedet for 
under afsnit 1 "Udgifter til personer, der er knyttet til kontoret", hvilket var praksis i de 
foregående år. 

EUIPO anførte i regnskaberne som begrundelse for denne ændring, at det er fastsat i en 
fornyet aftale indgået i 2020 i overensstemmelse med artikel 7 i EUIPO's finansforordning, at 
finansieringen til Europaskolen i Alicante fra og med 2021 skal behandles som en særskilt 
budgetpost efter artikel 10, stk. 4, i EUIPO's finansforordning og derfor afholdes over EUIPO's 
finansielle reserver. EUIPO anførte videre, at dette giver mulighed for produktiv mobilisering af 
de finansielle reserver, og at finansieringen opføres under en anden kategori sammen med de 
andre bidrag til EU's politikker, der afholdes over de finansielle reserver. Vi bemærker 
imidlertid, at aftalen om EUIPO's finansiering til Europaskolen i Alicante ikke opfylder de 
kumulerede betingelser i artikel 7, stk. 1, i EUIPO's finansforordning, nemlig at der gøres brug 
af EUIPO's specifikke ekspertise, og at bidraget til Europaskolens finansiering ligger inden for 
EUIPO's mål. 

Det skal i denne forbindelse også bemærkes, at udgifterne til finansiering af Europaskolerne 
under EU's flerårige finansielle ramme (FFR) henhører under samme udgiftsområde som 
institutionernes administrationsudgifter, inklusive personaleudgifter (dvs. udgiftsområde 7 
"Europæisk offentlig forvaltning" i FFR for 2021-2017 og udgiftsområde 5 "Administration" i 
FFR for 2014-2020). 

Derfor, og i lyset af Europaskolens rolle med hensyn til at uddanne børn af EUIPO-ansatte og 
dens bidrag til at tiltrække og fastholde EUIPO's højt kvalificerede personale, udgør EUIPO's 
betaling til skolen efter vores opfattelse ikke et bidrag til EU's politikker, som det antydes ved 
at opføre denne udgift under afsnit 4 i EUIPO's budget. 

Grundlæggende betragter vi medfinansieringen af Europaskolen som et personalepolitisk 
værktøj, der skal skabe trivsel for de EUIPO-ansatte og deres familier. Det er i strid med 
udgiftens art at omklassificere den og opføre den som et bidrag til EU's politikker. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.37.11. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2018 

EUIPO indgik en kontrakt om rengøring med en tilbudsgiver, der havde 
afgivet et unormalt lavt tilbud. Udbuddet og de underliggende betalinger 
er regelstridige. EUIPO bør nøje analysere situationer med potentielt 
unormale tilbud for at sikre overholdelse af finansforordningen og fair 
konkurrence. 

I gang 

2019 

EUIPO offentliggjorde et stillingsopslag med henblik på at oprette en 
reserveliste over egnede kandidater til ansættelse som 
projektspecialister i kundeafdelingen. Stillingsopslaget angav to 
forskellige kandidatprofiler, som skulle evalueres separat. Under 
udvælgelsesprocessen blev samtlige kandidater imidlertid bedømt ud fra 
samtlige udvælgelseskriterier, hvorved kandidater med begge profiler 
opnåede en fordel. 

I forbindelse med samme udvælgelsesprocedure erstattede 
udvælgelseskomitéen en kandidat, som afslog en indbydelse til samtale, 
med en kandidat, som ikke havde opnået det nødvendige pointtal, der 
var fastsat på forhånd. Selv om 17 andre kandidater havde opnået 
mindst lige så mange point som den kandidat, der blev indbudt til 
samtale, fremlagde udvælgelseskomitéen ingen dokumentation, som 
kunne begrunde beslutningen om at indbyde denne kandidat, som 
allerede var ansat i EUIPO. 

I gang 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

Udvælgelsesproceduren var således regelstridig, eftersom disse 
svagheder undergravede principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af ansøgere. 

2019 

EUIPO giver et tillæg for rådighedstjeneste til personale på 
infrastrukturområdet. Fordi det er meget usædvanligt, at 
beredskabsplanen aktiveres, mener vi ikke, at der er et dokumenteret 
behov for at betale et tillæg for rådighedstjeneste til EUIPO's øverste 
ledelse. Dette er på linje med praksis i EU-institutionerne. Endvidere bør 
EUIPO forbedre sine kontroller vedrørende rådighedstjeneste for at 
undgå regelstridige betalinger. 

Ikke relevant 

2019 

I november 2018 godkendte budgetudvalget købet af grundstykket for 
4 700 000 euro. EUIPO fremlagde ikke yderligere dokumentation for, at 
det var påkrævet at sikre en udvidelse af hovedkvarteret på længere sigt. 
Efter vores mening var købet af grundstykket derfor ikke en produktiv 
anvendelse af EUIPO's budgetoverskud, men i strid med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning. 

Ikke relevant 
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År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 

Vi minder om, at Revisionsretten i sin udtalelse 01/2019 om EUIPO's 
finansforordning konkluderede, at EUIPO's budgetoverskud ikke blev 
anvendt produktivt - hverken i EUIPO selv eller på EU-niveau - og at 
EUIPO sammen med Europa-Kommissionen burde undersøge 
muligheden for eksempelvis at anvende budgetoverskuddet til at 
investere i finansielle instrumenter, der støtter europæiske 
virksomheders forsknings- og innovationsaktiviteter og vækst. 

Afsluttet 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_DA.pdf
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EUIPO's svar 
3.37.9 Som anført i kontorets svar i revisionsberetningen for 2018 har kontoret fulgt alle de 
skridt, der er fastlagt i finansforordningen, ved behandlingen af bud, der potentielt kan synes 
unormalt lave. Kontoret var derfor ikke enigt med Revisionsretten i, at udbydelse af en 
tjeneste (som er usædvanlig og sjældent anvendes) til en nedsat pris er urimelig praksis og 
giver en urimelig konkurrencefordel i forhold til konkurrenterne. 

Kontoret har ikke fundet nogen grund til at bringe kontrakten til ophør før tiden, og den har 
derfor været i kraft indtil dens udløb i marts 2022. 

3.37.10. Indberetningen af kontorets bidrag til Europaskolen i Alicante under budgetafsnit 4 
blev foretaget i 2021 som følge af en fornyet aftale med Kommissionen og Europaskolen, der 
trådte i kraft ved udgangen af 2020, og med det formål at overholde de nye bestemmelser i 
kontorets reviderede finansforordning (som trådte i kraft i 2019) – navnlig artikel 10, stk. 4, 
hvori det bl.a. hedder, at når kontoret gennemfører aftaler, der er indgået i overensstemmelse 
med artikel 7 i denne forordning (bidragsaftaler, tilskudsaftaler og rammeaftaler om finansielle 
partnerskaber), skal det have separate budgetposter for indtægts- og udgiftstransaktionerne – 
og for at anvende budgetoverskuddet produktivt og dermed mindske presset på EU-budgettet. 

På denne baggrund fandt kontoret det hensigtsmæssigt i sit budget særskilt at indberette 
samfinansieringen af det supplerende bidrag, som i mangel af en bidragsaftale med kontoret 
fortsat vil blive betalt af Europa-Kommissionen over EU-budgettet i overensstemmelse med 
artikel 25 i aftalen om vedtægten for Europaskolerne af 21. juni 1994. 

Da aftalen desuden er tidsbegrænset og kun kan forlænges efter godkendelse fra kontorets 
styrende organer, er det kontorets opfattelse, at den ikke udgør tilbagevendende 
administrative udgifter for kontoret, hvilket er så meget desto mere relevant, da lovgiveren 
ikke medtog denne type udgifter blandt kontorets opgaver eller andre forpligtelser. 

Dette blev præsenteret på en gennemsigtig måde for alle interessenter, der var involveret i 
vedtagelsen af kontorets budget og arbejdsprogrammet, herunder repræsentanter for Europa-
Kommissionen. 

Desuden blev der forud for vedtagelsen gennemført en formel høring om arbejdsprogrammet 
med Europa-Kommissionen i overensstemmelse med kontorets finansforordning, og kontoret 
satte ikke spørgsmålstegn ved dets forsvarlighed. SPD-modellen indeholder desuden 
udtrykkeligt bestemmelser om bidragsaftaler mellem agenturer og Europa-Kommissionen for 
Europaskolerne. 

Kontorets medfinansiering af Europaskolen gennemføres ved hjælp af en trepartsaftale, senest 
fornyet i 2020 for en periode på 5 år. Med denne aftale fortsatte kontoret med at betale et 
supplerende bidrag med egne finansielle midler. 
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Den part, der i sidste ende drager fordel af aftalen mellem Kommissionen, kontoret og 
Europaskolen, er Kommissionen, da denne nedsatte sin finansiering til Europaskolen i forhold 
til kontorets bidrag. 

Kontoret mener, at indberetning af medfinansieringen af Europaskolen i Alicante som 
personalerelaterede udgifter under driftsbudgettet ville være i strid med kravet om separate 
budgetposter i finansforordningens artikel 10, stk. 4. 

Da udgifterne til bidraget vedrører en aftale indgået mellem EUIPO, Kommissionen og 
Europaskolerne på grundlag af artikel 7, finder kontoret, at anvendelsen af overskuddet til 
finansiering af bidraget og dets opførelse under afsnit 4 ikke blot er lovlig, men også legitim. 

Kontoret mener derfor ikke, at bidraget til Europaskolen hører under kontorets 
tilbagevendende administrationsudgifter, da aftalen er tidsbegrænset, og der ikke findes noget 
andet retligt instrument end aftalen, der forpligter kontoret til at betale bidraget 
(kontraktmæssig karakter). 

Kontoret vil imidlertid tage hensyn til Revisionsrettens bemærkning sammen med de 
interessenter, der er involveret i den fremtidige budgettering. 
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3.38. Den Fælles Afviklingsinstans 
(SRB) 

Indledning 

3.38.1. Den Fælles Afviklingsinstans ("SRB"), som ligger i Bruxelles, blev oprettet ved 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 om den fælles 
afviklingsmekanisme ("SRM-forordningen")202. SRB's opgave er at sikre, at kreditinstitutter og 
visse investeringsselskaber ("kreditinstitutter"), som er nødlidende eller forventeligt 
nødlidende, kan afvikles på en velordnet måde med så begrænsede konsekvenser som muligt 
for realøkonomien og de offentlige finanser i bankunionens deltagende medlemsstater. SRB 
har ansvaret for forvaltningen af Den Fælles Afviklingsfond, som blev oprettet ved SRM-
forordningen og skal støtte den fælles afviklingsmekanisme. 

3.38.2. SRB har sit eget budget, som ikke er del af EU-budgettet. Der opkræves bidrag 
fra kreditinstitutter, som er etableret i de medlemsstater, der indgår i bankunionen. 
Figur 3.38.1 viser SRB's nøgletal203. 

                                                             
202 Forordning (EU) nr. 806/2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af 

kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles 
afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) 
nr. 1093/2010. 

203 Nærmere oplysninger om SRB's rolle og aktiviteter kan findes på dens websted: 
https://srb.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu/
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Figur 3.38.1 - SRB's 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: SRB's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af SRB. 

Den Fælles Afviklingsfond opbygges gradvist i perioden 2016 til 2023 og skal nå målet om 
mindst 1 % af de dækkede indskud i alle kreditinstitutter i den europæiske bankunion senest 
den 31. december 2023. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.38.3. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra SRB's ledelse. 

3.38.4. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.38.5. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Den Fælles Afviklingsinstans ("SRB"), omfattende 
årsregnskabet204 og beretningerne om budgetgennemførelsen205, for det 
regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.38.6. Det er vores opfattelse, at SRB's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af SRB's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dens transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dens finansforordning og de regnskabsregler, som 
Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

Supplerende oplysninger 

3.38.7. Vi henleder opmærksomheden på note 8.L "Disclosure on appeals and legal 
cases" i SRB's regnskaber, som beskriver de administrative klager og retssager vedrørende 
ex ante-bidrag, som verserer mellem kreditinstitutter eller nationale 

                                                             
204 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

205 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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afviklingsmyndigheder og SRB, samt andre retssager anlagt mod SRB ved Retten og Den 
Europæiske Unions Domstol. 

SRB anser det for sandsynligt, at nogle af de verserende sager vil føre til en udgående 
strøm af økonomiske ressourcer. Der er derfor taget højde for eksponeringen i 
forbindelse med disse sager med en hensættelse på 242 750 euro, svarende til 
modpartens sagsomkostninger (i note 7.F). SRB anser det ikke for sandsynligt, at de øvrige 
sager vil føre til en udgående strøm af økonomiske ressourcer. I opgørelsen af den 
finansielle stilling er der derfor ikke taget højde for eksponeringen i forbindelse med disse 
sager. Deres mulige indvirkning på SRB's årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes 
den 31. december 2021 (navnlig på eventualforpligtelser, hensættelser og passiver), er 
omfattet af en specifik årlig revision som fastsat i artikel 92, stk. 4, i SRM-forordningen. 

3.38.8. Vi henleder opmærksomheden på note 8.L "Events after the reporting 
period" i SRB's regnskaber, som beskriver begivenhederne efter afviklingen af Sberbank 
AG og den effekt, som den russiske angrebskrig mod Ukraine har haft på SRB's aktiviteter 
og investeringsportefølje. 

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 

3.38.9. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Supplerende oplysninger 

3.38.10. Vi bemærker, at de supplerende oplysninger vedrørende regnskabernes 
rigtighed i punkt 3.38.7 også fuldt ud gælder indtægternes lovlighed og formelle 
rigtighed. 

Andre forhold 

3.38.11. Uden at drage erklæringen ovenfor i tvivl gør vi opmærksom på, at 
bidragene til Afviklingsfonden beregnes på grundlag af oplysninger, som SRB får fra 
kreditinstitutter (og nogle investeringsfirmaer). Vores revision af SRB's indtægter byggede 
på disse oplysninger, men vi efterprøvede ikke deres pålidelighed. SRM-forordningen 
kræver ikke fastlæggelse af en samlet og konsekvent kontrolramme til sikring af 
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oplysningernes pålidelighed. SRB udfører dog konsekvenskontrol og analytisk kontrol af 
oplysningerne og foretager et antal efterfølgende kontroller hos kreditinstitutterne. Vi 
bemærkede også, at de vedtagne revisorprocedurer fra og med 2022 er obligatoriske for 
enheder, der tilhører en koncern omfattet af artikel 7, stk. 2, litra a), i SRM-forordningen. 
SRB kan ikke frigive detaljer om de risikovurderede bidragsberegninger for hvert enkelt 
kreditinstitut, eftersom disse er indbyrdes forbundne og omfatter fortrolige oplysninger 
om andre kreditinstitutter. Dette kan påvirke beregningernes gennemsigtighed, men 
Domstolen har fastslået, at SRB's forpligtelse til at begrunde sine afgørelser om ex ante-
bidrag skal afvejes mod princippet om beskyttelse af forretningshemmeligheder. Ifølge 
Domstolens dom206 "synes delegeret forordning 2015/63 på ingen måde at være til hinder 
for Afviklingsinstansens mulighed for i aggregeret og anonymiseret form at videregive 
tilstrækkelige oplysninger til, at et institut kan forstå, hvorledes der er taget hensyn til 
dets individuelle situation ved beregningen af dets ex ante-bidrag til Afviklingsfonden, i 
forhold til situationen for alle de andre berørte institutter". Vi bemærkede, at SRB med 
henblik på beregningen af bidragene for 2021 organiserede en høringsfase for de 
pågældende institutter, så de kunne fremsætte bemærkninger til et hvilket som helst 
aspekt af beregningen. I forbindelse med høringen blev der meddelt fælles datapunkter 
fra bidragsberegningen, som institutterne kunne bruge sammen med dataene i deres 
individuelle dataindberetninger til at simulere beregningen af deres ex ante-bidrag for 
2021. Dette nye trin i bidragsberegningsprocessen har øget SRB's gennemsigtighed over 
for institutterne. Der blev organiseret en tilsvarende høringsfase med henblik på 
beregningen af bidragene for 2022.  

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

3.38.12. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

                                                             
206 Dom af 15. juli 2021 i de forenede sager C-584/20 P, Kommissionen mod Landesbank 

Baden-Württemberg, og C-621/20 P, SRB mod Landesbank Baden-Württemberg, præmis 
120 og 139. 
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Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.38.14. I to reviderede ansættelsesprocedurer konstaterede vi nogle mangler, som 
kunne undergrave princippet om gennemsigtighed. 

a) I den ene af disse ansættelsesprocedurer havde udvælgelseskomitéen besluttet at 
opføre højst fem ansøgere på reservelisten, men efter at have evalueret ansøgerne 
bestemte den sig for at øge antallet til otte. 

b) Nogle af de generelle kompetencer, der var nævnt i stillingsopslaget, kunne vi ikke 
sætte i direkte forbindelse med de aftalte samtalespørgsmål, mundtlige 
præsentationer og skriftlige prøver. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.38.15. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

SRB har i forbindelse med investeringsforvaltningsaftalen med en 
national centralbank i Eurosystemet om outsourcing af de operationelle 
aspekter af Den Fælles Afviklingsfonds investeringsproces og 
depotaftalen med samme nationale centralbank om beskyttelse af 
aktiver, likviditetsstyring og varetagelse af afstemnings- og 
tilsynsopgaver vedrørende de forvaltede aktiver ikke foretaget en 
vurdering af, om den nationale centralbank havde indført tilstrækkelige 
og effektive organisatoriske og administrative ordninger med henblik på 
at afbøde den interessekonflikt, der kunne opstå, når den påtog sig 
rollerne som både investeringsforvalter og depotinstitution. 

I gang 

2020 

Der er i SRB's risikostyringsproces kun begrænset kapacitet til uafhængig 
overvågning af Den Fælles Afviklingsfonds investeringsportefølje. For det 
første er processen ikke automatiseret. For det andet bygger den på 
rapporter og analyser fra den nationale centralbank og SRB's frontoffice. 

I gang 
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SRB's svar 
3.38.11. De årlige ex ante-bidrag til Afviklingsfonden beregnes på baggrund af 
kreditinstitutternes og nogle investeringsfirmaers oplysninger til Afviklingsinstansen. Selv om 
SRM-forordningen ikke indeholder bestemmelser om en samlet og konsekvent kontrolramme 
til sikring af oplysningernes pålidelighed, behandler Afviklingsfonden spørgsmålet i det 
omfang, det er muligt. Dataene sammenholdes med institutternes data fra det foregående år 
samt med dataene i ECB's database. Der er indført valideringsbestemmelser for 
dataindsamlingsportalen, og der opnås yderligere sikkerhed fra de signifikante institutter i 
form af en rapport om vedtagne procedurer. Uoverensstemmelser meddeles de nationale 
afviklingsmyndigheder med anmodning om forklaring, hvorved det har været muligt at 
forbedre datakvaliteten i de tidligere perioder. Ud over de kontroltiltag over for ex ante-data, 
som SRB allerede har gennemført, udføres der ex post-kontrol i form af 
skrivebordsgennemgange med henblik på at indsamle yderligere dokumentation om dataenes 
pålidelighed. 

3.38.14.a SRB noterer sig konklusionen og vil dokumentere årsagerne til eventuelle ændringer 
i det forud fastsatte antal ansøgere, der skal opføres på den endelige reserveliste. 

3.38.14.b SRB noterer sig bemærkningen og har tilføjet et yderligere internt dokument for 
udtrykkeligt at kortlægge kompetencerne i de nuværende vurderingsdokumenter 
(interviewspørgsmål, mundtlig præsentation og skriftlig prøve). 

. 
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3.39. Forvaltningsorganet for 
Forbrugere, Sundhed, Landbrug og 
Fødevarer (CHAFEA) 

Indledning 

3.39.1. Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer 
("CHAFEA") lå i Luxembourg fra oprettelsen den 1. januar 2005 til lukningen den 31. marts 
2021. Den 1. april 2021 blev CHAFEA's opgaver overtaget af Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Innovationsråd og SMV'er (Eismea), Det Europæiske Forvaltningsorgan for 
Forskning (REA) og det nyoprettede Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale 
Område (HADEA)207. Alle resterende aktiver og passiver blev overtaget af HADEA. Figur 3.39.1 
viser CHAFEA's nøgletal208. 

Figur 3.39.1 - CHAFEA's 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: CHAFEA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af CHAFEA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.39.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra CHAFEA's ledelse. 

                                                             
207 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om forvaltningsorganerne. 

208 Nærmere oplysninger om CHAFEA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Budget (millioner euro)*

75

76

Ansatte (pr. 31. marts)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea
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3.39.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.39.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, 
Landbrug og Fødevarer ("CHAFEA"), omfattende årsregnskabet209 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen210, for perioden fra den 1. januar til 
den 31. marts 2021, 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 

3.39.5. Det er vores opfattelse, at CHAFEA's regnskaber for perioden fra den 
1. januar til den 31. marts 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af CHAFEA's 
finansielle stilling pr. 31. marts 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 
overensstemmelse med dets finansforordning og de regnskabsregler, som 

                                                             
209 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

210 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. Disse er baseret på de internationalt 
anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. 

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 

3.39.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for perioden fra den 1. januar til den 31. marts 2021, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

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

3.39.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for perioden fra den 1. januar til den 31. marts 2021, i alt væsentligt er 
lovlige og formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.39.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 

Ifølge Kommissionens meddelelse C(2020)2880/1 af 29. april 2020 om 
uddelegering af gennemførelsesopgaver til forvaltningsorganerne 
vedrørende EU-programmerne for 2021-2027 vil CHAFEA's opgaver blive 
overført til andre konsoliderede EU-organer. På tidspunktet for 2019-
revisionen kunne der ikke foretages et pålideligt skøn over 
eventualforpligtelserne som følge af denne overførsel. 

Afsluttet 
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CHAFEA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.40. Det Europæiske 
Forvaltningsorgan for Klima, 
Infrastruktur og Miljø (CINEA) 

Indledning 

3.40.1. Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø ("CINEA"), 
som ligger i Bruxelles, blev oprettet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
(EU) 2021/173211, som gælder fra den 1. april 2021 til den 31. december 2028. CINEA's opgave 
er at støtte diverse aktørers gennemførelse af den europæiske grønne pagt. Det gennemfører 
også dele af forskellige EU-programmer, hovedsagelig vedrørende miljø- og klimapolitikken. 
CINEA er efterfølger til Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk ("INEA"), der blev 
oprettet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/801/EU212 og var aktivt fra den 
1. januar 2014 til den 31. marts 2021. Figur 3.40.1 viser CINEA's nøgletal213. 

Figur 3.40.1 - CINEA's 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: CINEA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af CINEA. 

Budgetforhøjelsen og stigningen i antallet af ansatte skyldes, at CINEA's mandat blev udvidet i 
2021. 

                                                             
211 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om oprettelse af Det Europæiske 

Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø. 

212 Kommissionensgennemførelsesafgørelse 2013/801/EU om oprettelse af 
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk. 

213 Nærmere oplysninger om CINEA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 
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47

Budget (millioner euro)*

313

474

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.40.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra CINEA's ledelse. 

3.40.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.40.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Klima, 
Infrastruktur og Miljø ("CINEA"), omfattende årsregnskabet214 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen215, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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). 

                                                             
214 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

215 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.40.5. Det er vores opfattelse, at CINEA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af CINEA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.40.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.40.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 
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CINEA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.41. Det Europæiske 
Forvaltningsorgan for Uddannelse og 
Kultur (EACEA) 

Indledning 

3.41.1. Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur ("EACEA"), som 
ligger i Bruxelles, blev oprettet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173216, 
som gælder fra den 1. april 2021 til den 31. december 2028. EACEA har fortsat tematisk fokus 
på uddannelsesmæssige og kreative aktiviteter samt projekter tæt på EU's borgere. EACEA er 
efterfølger til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur ("EACEA"), 
der blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2013/776/EU217 og var aktivt fra den 1. januar 
2014 til den 31. marts 2021. Figur 3.41.1 viser EACEA's nøgletal218. 

Figur 3.41.1 - EACEA's 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: EACEA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af EACEA. 

                                                             
216 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om oprettelse af Det Europæiske 

Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø, Det Europæiske Forvaltningsorgan for 
Sundhed og Det Digitale Område, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning, 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, Forvaltningsorganet for 
Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og 
Kultur.  

217 Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/776/EU om oprettelse af 
Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur. 

218 Nærmere oplysninger om EACEA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.eacea.europa.eu. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.41.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra EACEA's ledelse. 

3.41.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.41.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse 
og Kultur ("EACEA"), omfattende årsregnskabet219 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen220, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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). 

                                                             
219 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

220 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.41.5. Det er vores opfattelse, at EACEA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af EACEA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.41.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.41.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

3.41.8. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.41.9. Vi konstaterede, at EACEA havde fremført over 6,36 millioner euro (12 %) af 
2021-bevillingerne til 2022. Af dette beløb vedrørte 2,6 millioner euro (29 %) 
administrationsudgifter (afsnit II) og 2,7 millioner euro (54 %) aktionsudgifter (afsnit III). Høje 
fremførselsniveauer er i strid med budgetprincippet om etårighed og tyder på strukturelle 
problemer vedrørende budgetgennemførelsen. 

EACEA begrundede fremførslen til 2022 af 938 000 euro i bevillinger under afsnit II med 
forventninger om høj inflation. Sådanne hensyn burde imidlertid være taget ved fastlæggelsen 
af EACEA's budget. Ved gennemførelsen bør budgetprincippet om etårighed overholdes. 
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EACEA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning. 
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3.42. Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Innovationsråd og SMV'er 
(Eismea) 

Indledning 

3.42.1. Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er ("Eismea"), 
som ligger i Bruxelles, blev oprettet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
(EU) 2021/173221, som gælder fra den 1. april 2021 til den 31. december 2028. Eismeas opgave 
er at styrke EU's position som global leder inden for forskning og innovation ved at støtte 
europæiske innovatorer, forskere, virksomheder og forbrugere. Eismea er efterfølger til 
Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder ("EASME"), som var aktivt fra den 
1. januar 2014 til den 31. marts 2021. Figur 3.42.1 viser Eismeas nøgletal222. 

Figur 3.42.1 - Eismeas 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: Eismeas årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af Eismea. 

Ændringen i antallet af ansatte fra 2020 til 2021 skyldes, at Eismeas nye mandat ikke er det 
samme som EASME's. 

                                                             
221 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om oprettelse af 

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er. 

222 Nærmere oplysninger om Eismeas rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Budget (millioner euro)*

485

370

Ansatte (pr. 31. december)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.42.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra Eismeas ledelse. 

3.42.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

Erklæring 
3.42.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Forvaltningsorganet for Det Europæiske 
Innovationsråd og SMV'er ("Eismea"), omfattende årsregnskabet223 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen224, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.42.5. Det er vores opfattelse, at Eismeas regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af Eismeas 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 og af resultaterne af dets transaktioner, 
pengestrømme og bevægelser på nettoaktiver i det afsluttede regnskabsår, i 

                                                             
223 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

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 

3.42.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.42.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om forvaltnings- og kontrolsystemer 

3.42.9. Eismeas forgænger, EASME, iværksatte i maj 2020 et interinstitutionelt udbud 
om tjenesteydelser vedrørende kommunikation og tilrettelæggelse af arrangementer til en 
samlet anslået værdi af 130 millioner euro, som var baseret på de deltagende institutioners 
skøn. EASME's oprindelige skøn over sin andel af aftalen var på 30 millioner euro og 
underbygget af dokumentation. Inden iværksættelsen af udbuddet sænkede nogle af de 
deltagende institutioner imidlertid deres oprindelige skøn, så det samlede skøn blev 
22 millioner euro lavere. EASME's oprindelige skøn blev ikke ændret, men dets andel af 
aftaleværdien blev forhøjet til 52 millioner euro - dvs. med en buffer på 22 millioner euro - så 
det oprindeligt anslåede budget på 130 millioner euro for hele den interinstitutionelle 
rammeaftale kunne fastholdes. Dette er i strid med punkt 34 i bilag I til finansforordningen. 
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3.42.10. I 2021 registrerede Eismea adskillige forhold vedrørende 
kontraktforvaltningsspørgsmål i sit register over undtagelser og manglende regeloverholdelse. 
Der var bl.a. tale om, at tjenesteydelser var blevet leveret, før der var indgået en kontrakt, og 
at en kontrakt var blevet ændret, uden at de budgetmæssige og retlige forpligtelser var på 
plads. Vi konstaterede lignende problemer i 2020 i Eismeas forgænger (EASME). Disse 
tilbagevendende problemer med regeloverholdelse under gennemførelsen af kontrakter tyder 
på en svaghed i Eismeas interne kontrol. Dette kan udsætte Eismea for finansielle, retlige og 
omdømmemæssige risici. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.42.11. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2019 

EASME indgik en retlig forpligtelse uden at have en tilsvarende 
budgetmæssig forpligtelse. Den betaling, som blev afholdt under denne 
kontrakt i 2019 og beløb sig til 10 435 euro, er derfor regelstridig. Dette 
tilfælde af manglende overholdelse blev ikke registreret i registret over 
undtagelser, og EASME fulgte ikke op det. Yderligere fire lignende sager 
blev identificeret. Beskrivelser af disse yderligere fejl var blevet 
registreret i registret over undtagelser. Dette giver anledning til 
bekymring for så vidt angår risikoen for uregelmæssigheder i 
forvaltningen af EASME's forpligtelser. 

I gang 

2019 

EASME gennemførte en ansættelsesprocedure, hvor et af 
udvælgelseskomitéens medlemmer ikke formelt blev udnævnt og ikke 
underskrev nogen fortrolighedserklæring eller erklæring om fravær af 
interessekonflikter, selv om dette var et krav i henhold til 
personalevedtægten. Dette udsætter EASME for den risiko, at potentielle 
interessekonflikter ikke er blevet opdaget. 

Afsluttet 

2020 

I 2020 betalte EASME for en softwarelicens og vedligeholdelse under en 
rammeaftale om indkøb af softwarelicenser og IT-ydelser uden at 
foretage nogen intern kontrol for at fastslå, om kontrahenten havde 
anvendt de korrekte priser og opkrævet de korrekte tillæg. Dette tyder 
på, at den forudgående interne kontrol er svag. 

I gang 
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Eismeas svar 
3.42.9. På tidspunktet for iværksættelsen af udbudsproceduren var forhandlingerne om EU's 
budget for 2021-2027 stadig i gang, så den endelige liste over programmer og endelige tal 
forelå endnu ikke. På tidspunktet for vurderingen af det anslåede budget forventedes det 
desuden, at EASME ville tilføje flere programmer til sin portefølje og ville vokse mere. 
Skønnene skulle derfor give en margen til dækning af eventuelle fremtidige uventede behov, 
herunder yderligere uforudsete udgifter til dækning af alle institutioner, agenturer eller 
organer, som måtte blive oprettet inden for den fremtidige kontrakts løbetid. 

3.42.10. 2021 var et overgangsår, hvor der skete betydelige ændringer med hensyn til 
personalesammensætningen og forvaltningen af nyligt uddelegerede programmer på det 
tidspunkt, hvor procedurerne var ved at blive etableret. 

Agenturet gennemgår sit register over afvigelser to gange om året for at sikre, at 
handlingsplanerne for at forhindre lignende hændelser i fremtiden er blevet gennemført 
effektivt. Der arrangeres også bevidstgørelsesaktiviteter og kurser. 
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3.43. Forvaltningsorganet for Det 
Europæiske Forskningsråd (ERCEA) 

Indledning 

3.43.1. Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd ("ERCEA"), som ligger i 
Bruxelles, blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2008/37/EF225, som blev ophævet og 
erstattet af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/779/EU226, som igen blev erstattet 
af Kommissionens nye gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173227. Den nye afgørelse, som 
gælder fra den 1. april 2021 til den 31. december 2028, giver ERCEA ansvaret for 
gennemførelsen af Det Europæiske Forskningsråds aktioner under Horisont Europa. 
Figur 3.43.1 viser ERCEA's nøgletal228. 

                                                             
225 Kommissionens afgørelse 2008/37/EF om oprettelse af et forvaltningsorgan for Det 

Europæiske Forskningsråd til forvaltning af Fællesskabets særprogram Idéer inden for 
frontlinjeforskning. 

226 Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/779/EU om oprettelse af 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd. 

227 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om oprettelse af Det Europæiske 
Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø, Det Europæiske Forvaltningsorgan for 
Sundhed og Det Digitale Område, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning, 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, Forvaltningsorganet for 
Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og 
Kultur. 

228 Nærmere oplysninger om ERCEA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Figur 3.43.1 - ERCEA's 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: ERCEA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af ERCEA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.43.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra ERCEA's ledelse. 

3.43.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.43.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Forvaltningsorganet for Det Europæiske 
Forskningsråd ("ERCEA"), omfattende årsregnskabet229 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen230, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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 

3.43.5. Det er vores opfattelse, at ERCEA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af ERCEA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
229 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

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

3.43.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.43.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.43.9. ERCEA's lejekontrakt forpligtede det til at godtgøre udlejerens afholdelse af 
eventuelle skatter vedrørende lokalerne. Kommunen Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), hvor 
lokalerne er beliggende, pålagde udlejeren en kommuneskat, og udlejeren anmodede ERCEA 
om godtgørelse. Udlejeren har anfægtet den pålagte skat og anlagt sag ved en belgisk domstol. 
I slutningen af 2021 anbefalede Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles, 
at ERCEA godtgjorde udlejerens afholdelse af skatten. Budgetbevillingerne for 2021 var ikke 
tilstrækkelige til at dække de retlige forpligtelser. ERCEA anmodede ikke om et 
ændringsbudget. Der manglede 222 667 euro. 

Det forhold, at der ikke var tilstrækkelige bevillinger til at dække de retlige forpligtelser, der 
blev indgået i 2021, blev først registreret i registret over undtagelser efter vores revision, 
hvilket er i strid med principperne for intern kontrol. 
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.43.10. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2020 

I juli 2019 iværksatte ERCEA et udbud vedrørende levering af 
audiovisuelle tjenesteydelser. Evalueringsudvalgets vurdering af 
kvalitetskriteriet for et casestudie var ukorrekt. Udbuddet og de 
relaterede betalinger på 36 400 euro i 2020 var regelstridige. 
Efterfølgende reevaluerede ERCEA tilbuddene, bragte rammeaftalen 
med den valgte tilbudsgiver til ophør og foretog en ny rangordning af 
tilbuddene. 

Afsluttet 

 



 343 

Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) 

 

ERCEA's svar 
3.43.9. ERCEA fulgte den fælles fremgangsmåde, som OIB anbefalede. Denne henstilling om at 
overholde forpligtelserne og betale kommuneskat for årene 2019-2021 blev først modtaget 
den 21. december 2021. ERCEA afsatte alle de midler, der var til rådighed på denne dato, til at 
dække skattebeløbet og manglede 222 667 EUR. Af tidsmæssige årsager var det ikke praktisk 
muligt at foretage en budgetændring (de centrale tjenestegrene påregner ikke administrative 
udgifter i forbindelse med overførslen ved årets udgang). 

Det forhold, at der ikke var tilstrækkelige bevillinger til at dække de retlige forpligtelser, blev 
opført i registret over undtagelser i maj 2022. 
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3.44. Det Europæiske 
Forvaltningsorgan for Sundhed og 
Det Digitale Område (HADEA) 

Indledning 

3.44.1. Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område 
("HADEA"), som ligger i Bruxelles, blev oprettet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 
(EU) 2021/173231. HADEA blev oprettet for en periode, der begyndte den 16. februar 2021 og 
slutter den 31. december 2028. Dets opgaver omfatter forvaltning af EU's indsats på 
folkesundhedsområdet, koordinering af digitale programmer på områder såsom industri og 
rumfart og gennemførelse af resterende elementer i tidligere EU-programmer232. I april 2021 
overtog HADEA også visse støtteaktiviteter, der tidligere blev udført af Forvaltningsorganet for 
Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer ("CHAFEA")233. 

3.44.2. Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 fastsatte, at HADEA i en 
overgangsperiode234 skulle forvaltes af Kommissionen. Overgangsperioden sluttede den 16, 
februar 2022, hvor HADEA opnåede den operationelle kapacitet til at gennemføre sit eget 
budget. Figur 3.44.1 viser HADEA's nøgletal235. 

                                                             
231 Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 om oprettelse af Det Europæiske 

Forvaltningsorgan for Klima, Infrastruktur og Miljø, Det Europæiske Forvaltningsorgan for 
Sundhed og Det Digitale Område, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning, 
Forvaltningsorganet for Det Europæiske Innovationsråd og SMV'er, Forvaltningsorganet for 
Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og 
Kultur. 

232 Artikel 7, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173. 

233 Artikel 21, stk. 3, i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173. 

234 Artikel 22 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173. 

235 Nærmere oplysninger om HADEA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Figur 3.44.1 - HADEA's 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: HADEA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af HADEA. 

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.44.3. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra HADEA's ledelse. 

3.44.4. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

27
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
3.44.5. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og 
Det Digitale Område ("HADEA"), omfattende årsregnskabet236 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen237, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, 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 

3.44.6. Det er vores opfattelse, at HADEA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af HADEA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

                                                             
236 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

237 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Supplerende oplysninger 

3.44.7. Vi henleder opmærksomheden på note 3.3 i HADEA's endelige regnskaber, 
hvori det oplyses, at lejeaftalen med Kommissionens Kontor for Infrastruktur og Logistik i 
Bruxelles (OIB) endnu ikke var undertegnet. Regnskabernes tal vedrørende de lokaler, 
som HADEA lejer af OIB, er derfor baseret på et skøn. 

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 

3.44.8. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.44.9. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Andre forhold 

3.44.10. Artikel 22 i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 gav 
GD SANTE's generaldirektør myndighed til at fungere som midlertidig direktør for HADEA, 
indtil det opnåede den operationelle kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Den 
19. februar 2021 delegerede GD SANTE's generaldirektør denne myndighed til en anden 
tjenestemand i GD SANTE og udpegede ham som midlertidig direktør for HADEA. 
Artikel 26 i HADEA's finansforordning giver mulighed for at delegere budgetbeføjelser. 
Bestemmelsen kan imidlertid ikke fortolkes således, at myndigheden som midlertidig 
direktør i sin helhed kan delegeres, da artikel 22 i Kommissionens 
gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173 i så fald ville være uden indhold og betydning. 

3.44.11. Bemærkningerne i det følgende rejser ikke tvivl om Revisionsrettens erklæring. 
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Bemærkninger om budgetforvaltningen 

3.44.12. Den 31. december 2021 havde HADEA ikke indgået en serviceleveranceaftale 
med Kommissionen om leje af sine kontorlokaler. De foreløbige budgetforpligtelser 
vedrørende kontorleje i 2021 - i alt 2 479 446 - blev derfor fremført, uden at HADEA havde 
indgået en retlig forpligtelse inden for den tidsgrænse, der er fastsat i EU-finansforordningens 
artikel 114. 



 349 

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HADEA) 

 

HADEA's svar 
3.44.7. HaDEA ønsker at præcisere, at de pågældende lokaler i realiteten har været benyttet 
siden den 1. april 2021. HaDEA har derfor afholdt de dermed forbundne omkostninger og er 
retligt forpligtet til at betale dem. HaDEA har ventet på, at OIB færdiggør lejeaftalen. HaDEA vil 
gennemføre betalingen efter undertegnelsen af lejeaftalen i 2022, som gælder med 
tilbagevirkende kraft fra 2021. 
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3.45. Det Europæiske 
Forvaltningsorgan for Forskning (REA) 

Indledning 

3.45.1. Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning ("REA"), som ligger i Bruxelles, 
blev oprettet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/173238, som gælder fra 
den 1. april 2021 til den 31. december 2028. REA støtter EU's forsknings- og innovationspolitik 
ved at forvalte projekter, der støttes af Horisont Europa-rammeprogrammet og dets 
forgænger Horisont 2020. REA forvalter også Kul- og Stålforskningsfonden og salgsfremstød for 
landbrugsprodukter. REA er efterfølger til Forvaltningsorganet for Forskning, der blev oprettet 
ved Kommissionens afgørelse 2008/46/EF239 og var aktivt indtil den 31. marts 2021. 
Figur 3.45.1 viser REA's nøgletal240. 

Figur 3.45.1 - REA's 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: REA's årsregnskaber for regnskabsårene 2020 og 2021; personaletal oplyst af REA. 

                                                             
238 Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/2021/EU om oprettelse af Det Europæiske 

Forvaltningsorgan for Forskning. 

239 Kommissionensafgørelse 2008/46/EF om oprettelse af et forvaltningsorgan for forskning. 

240 Nærmere oplysninger om REA's rolle og aktiviteter kan findes på dets websted: 
www.ec.europa.eu/rea. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea/
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Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

3.45.2. Revisionsrettens revisionsmetode omfatter analytiske revisionshandlinger, 
direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale komponenter i et agenturs 
overvågnings- og kontrolsystemer. Dette blev suppleret med bevis opnået fra arbejde udført af 
andre revisorer og en analyse af oplysninger fra REA's ledelse. 

3.45.3. I denne beretnings afsnit 3.1 findes beskrivelser af grundlaget for vores 
erklæring, af den øverste og den daglige ledelses ansvar og af revisors ansvar for revision af 
regnskaberne og de underliggende transaktioner. Underskriften på side 355 udgør en 
integrerende del af erklæringen. 

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

Erklæring 
3.45.4. Vi har: 

a) revideret regnskaberne for Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning 
("REA"), omfattende årsregnskabet241 og beretningerne om 
budgetgennemførelsen242, for det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2021, 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). 

                                                             
241 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

242 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

3.45.5. Det er vores opfattelse, at REA's regnskaber for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt giver et retvisende billede af REA's 
finansielle stilling pr. 31. december 2021 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. 

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 

3.45.6. Det er vores opfattelse, at de indtægter, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

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

3.45.7. Det er vores opfattelse, at de betalinger, der ligger til grund for 
regnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2021, i alt væsentligt 
er lovlige og formelt rigtige. 

Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

3.45.8. En oversigt over de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på 
Revisionsrettens bemærkninger fra tidligere år, vises i bilaget. 
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Bilag - Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

År Revisionsrettens bemærkninger Korrigerende foranstaltninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke relevant) 

2017 Ved udgangen af 2017 havde REA indført e-invoicing i forbindelse med 
nogle udbud, men endnu ikke indført e-tendering og e-submission. Afsluttet 

 



 354 

Det Europæiske Forvaltningsorgan for Forskning (REA) 

 

REA's svar 
Agenturet tager Rettens beretning til efterretning.  
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Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Mihails Kozlovs, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 
på mødet den 20. september 2022. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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