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Indledning 
01 Den Europæiske Banktilsynsmyndighed ("myndigheden" eller "EBA) ligger nu i 
Paris1. Myndighedens opgave er at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og 
praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, at bidrage til den konsekvente 
anvendelse af juridisk bindende EU-retsakter, 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 indskydere 
og investorer. 

02 Figur 1 viser myndighedens nøgletal2. 

Figur 1: Myndighedens nøgletal 

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

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

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

Oplysninger til underbygning af revisionserklæringen 

03 Revisionsretten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske 
revisionshandlinger, direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller 
i myndighedens overvågnings- og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået 
fra arbejde udført af andre revisorer og en analyse af oplysninger fra myndighedens 
ledelse. 

                                                      
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 331 af 15.12.2010, 

s. 12). 

2 Nærmere oplysninger om myndighedens beføjelser og aktiviteter kan findes på dens 
websted: www.eba.europa.eu. 
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Revisionsrettens revisionserklæring til Europa-Parlamentet og 
Rådet - den uafhængige revisors beretning 

Erklæring 
04 Vi har: 

a) revideret myndighedens regnskaber, som omfatter årsregnskabet3 og 
beretningerne om budgetgennemførelsen4, for det regnskabsår, der 
afsluttedes den 31. december 2019, og 

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

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

Regnskabernes rigtighed 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

05 Det er vores opfattelse, at myndighedens regnskaber for det regnskabsår, 
der afsluttedes den 31. december 2019, i alt væsentligt giver et retvisende billede 
af myndighedens finansielle stilling pr. 31. december 2019 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. 

                                                      
3 Årsregnskabet omfatter balancen, resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen 

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

4 Beretningerne om budgetgennemførelsen omfatter de beretninger, der sammenfatter alle 
budgettransaktionerne, og de forklarende noter. 
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Supplerende oplysninger 

06 Vi henleder opmærksomheden på note II.3 til myndighedens endelige 
årsregnskab, hvori der foretages en hensættelse på 10,1 million euro vedrørende 
lejeaftalen for EBA's kontor i London. 

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 

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

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

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

Grundlag for erklæringerne 

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

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

11 Ved udarbejdelsen af regnskaberne er myndighedens daglige ledelse 
ansvarlig for at vurdere myndighedens evne til at fortsætte driften, Den skal i 
relevante tilfælde oplyse om forhold med relation til myndighedens 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. 

12 Den øverste ledelse er ansvarlig for at overvåge myndighedens 
regnskabsaflæggelse. 

Revisors ansvar for revision af regnskaberne og de 
underliggende transaktioner 

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

15 Med hensyn til udgifterne undersøger vi betalingstransaktionerne, når 
udgifterne er afholdt, registreret og godkendt. Denne undersøgelse omfatter alle 
kategorier af betalinger (inklusive betalinger vedrørende køb af aktiver) på det 
tidspunkt, hvor de foretages, undtagen forskud. Forskudsbetalinger undersøges, 
når modtageren forelægger dokumentation for, at midlerne er blevet anvendt 
korrekt, og myndigheden godkender denne dokumentation ved at afregne 
forskuddet enten samme år eller senere. 

16 I overensstemmelse med ISA'erne og ISSAI'erne udøver vi professionel 
dømmekraft og udviser professionel skepsis under hele revisionen. Vi gør 
endvidere følgende:  

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

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

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

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

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

o Vi indhenter tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende myndighedens 
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 tog det revisionsarbejde, der var udført af den uafhængige eksterne revisor 
i relation til myndighedens regnskaber, med i betragtning som fastsat i 
artikel 70, stk. 6, i EU's finansforordning, hvor det var relevant. 

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

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

Bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle 
rigtighed 

18 EBA har siden juni 2019 anvendt rammekontrakter med en IT-virksomhed, med 
henblik på at IT-konsulenter leverer tjenester på grundlag af en tilgang med 
tidsforbrug og midler. Konsulenterne arbejder i EBA's lokaler. Vi konstaterede, at EBA 
havde givet nogle af IT-konsulenterne direkte arbejdsinstrukser, i stedet for at lade 
disse gå gennem IT-virksomheden. Dette kan føre til, at skellet mellem EBA's ansatte 
og IT-konsulenterne udviskes. Tilrådighedsstillelse af vikarer må kun foretages under 
kontrakter med autoriserede vikarbureauer og i overensstemmelse med Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF5 og de særlige regler, som 
medlemsstaterne har vedtaget til gennemførelse af dette direktiv. Anvendelse af IT-
tjenesteydelseskontrakter til at stille arbejdskraft til rådighed er ikke i 
overensstemmelse med EU's sociale og beskæftigelsesmæssige bestemmelser og 
indebærer retlige og omdømmemæssige risici for myndigheden. Myndigheden bør 
sikre, at der i forbindelse med kontrakter undgås enhver forveksling mellem indkøb af 
IT-ydelser og indkøb af vikarydelser. 

Bemærkninger om budgetforvaltningen 

19 EBA's budget omfatter bidrag fra de nationale kompetente myndigheder, Europa-
Kommissionen og EFTA-medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder. 
Bidragene under 2019-budgettet var imidlertid ikke beregnet i overensstemmelse med 
den formel, der var fastsat i forbindelse med dette budget. Ifølge formlen burde 
bidragene fra EFTA-medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder have været 
tilføjet selvstændigt ud over bidragene fra Europa-Kommissionen og EU-
medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder. I stedet blev bidragene fra 
EFTA-medlemsstaternes kompetente myndigheder tilføjet som værende en del af 
bidragene fra EU-medlemsstaternes nationale kompetente myndigheder. Dette 
reducerede det samlede beløb af de bidrag, som alle de nationale kompetente 
myndigheder betalte. Følgelig betalte EU- og EFTA-medlemsstaternes nationale 
kompetente myndigheder 711 247 euro mindre til EBA-budgettet i 2019, end de skulle 
have gjort. 

20 I 2019 bidrog de nationale kompetente myndigheder med 1 810 400 euro til de 
pensionsbidrag, som arbejdsgiveren (EBA) skulle betale. Dette beløb var baseret på 
anslåede tal. De nationale kompetente myndigheders bidrag blev ikke på noget 
tidspunkt tilpasset, så de svarede til de aktuelle tal (1 755 144 euro). Derudover fandt 
vi ikke bevis på, at der var planer om at foretage en sådan tilpasning. 

Endvidere blev størrelsen af bidraget fra de nationale kompetente myndigheder og EU 
i 2019 reduceret med 1 823 361 euro. Dette skyldtes, at EBA havde et budgetoverskud 
i 2017. Men i 2017 havde EU bidraget med 37,16 % af budgettet og de nationale 
kompetente myndigheder med 62,84 %. Den reduktion, som budgetoverskuddet 
medførte, burde have været fordelt i tråd hermed i et relativt forhold på 37,16 % og 
62,84 %. I stedet blev overskuddet fra 2017 fordelt anderledes i et relativt forhold på 

                                                      
5 EUT L 327 af 5.12.2008, s. 9. 
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40 % og 60 %. Som konsekvens heraf burde de nationale kompetente myndigheders 
bidrag have været reduceret med yderligere 51 783 euro. 

Alle disse forskelle betyder samlet set, at de nationale kompetente myndigheders 
bidrag skulle have været 604 208 euro højere. 

21 EBA flyttede i 2019 sit hovedsæde til Paris. Den nye værtsmedlemsstat, Frankrig, 
bidrog til de omkostninger, der blev afholdt på grund af flytningen, herunder 
lejeudgifterne til kontoret i Paris. Værtsmedlemsstaten bidrog med 2 500 000 euro i 
januar 2019 og 500 000 euro i januar 2020. I det ændrede 2019-budget indføres disse 
bidrag med bemærkningen "pro memoria". I 2020-budgettet nævnes de slet ikke. 
Begge budgetter blev vedtaget i december 2019, hvor størrelsen af bidraget fra den 
nye værtsmedlemsstat allerede var kendt. Det ændrede 2019-budget og 2020-
budgettet indeholder ikke behørige oplysninger om den nye værtsmedlemsstats bidrag 
til EBA's løbende omkostninger. 

Bemærkninger om den interne kontrol 

22 Siden maj 2019 har EBA haft en rammekontrakt i stand med en IT-virksomhed. IT-
virksomheden har under denne kontrakt stillet konsulenter til rådighed, som arbejder i 
EBA's lokaler. IT-virksomheden har ikke hjemsted i Frankrig. Myndigheden var ikke i 
stand til over for revisorerne at bekræfte, om de IT-konsulenter, der leverer tjenester i 
dens lokaler, havde status af udstationerede arbejdstagere under de bestemmelser i 
fransk lovgivning, der gennemfører udstationeringsdirektivet (Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF6) og håndhævelsesdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/67/EU7). 

Som krævet i finansforordningen vedrørende Unionens almindelige budget er EBA som 
kontraherende myndighed ansvarlig for at kontrollere kontrahenternes erklæringer om 
deres overensstemmelse med EU-lovgivningen samt med den nationale 
sociallovgivning og den nationale arbejdsret (herunder lovgivning om udstationering af 
arbejdstagere). EBA burde have opfyldt dette krav ved at anmode sin kontrahent om 
en fortegnelse over disse arbejdstagere og ved at anmode samme kontrahent om at 
fremlægge dokumentation for, at vedkommende var i overensstemmelse med den 
nationale lovgivning i værtsmedlemsstaten (f.eks. bevis for, at kontrahenten havde 

                                                      
6 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1. 

7 EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11. 
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underrettet værtsmedlemsstaten om de udstationerede arbejdstagere). Manglen på 
en sådan kontrol indebærer retlige og omdømmemæssige risici for EBA.  

23 Ifølge oplysninger fremlagt af EBA fratrådte EBA's administrerende direktør sin 
stilling den 2. august 2019. Han oplyste, at han havde til hensigt at påtage sig stillingen 
som administrerende direktør for Finansmarkedssammenslutningen i Europa, som 
repræsenterer finanssektoren. Nuværende og tidligere EBA-personale er underlagt 
begrænsninger, hvis de ønsker at blive ansat i nye stillinger på denne måde. En af disse 
begrænsninger er, at deres nye beskæftigelse skal godkendes af EBA's tilsynsråd. 
Tilsynsrådet kan i tjenestens interesse og på grundlag af personalevedtægten og EBA's 
oprettelsesforordning enten forbyde tidligere ansatte at påtage sig efterfølgende 
beskæftigelse eller give sin godkendelse hertil på betingelse af opfyldelse af ethvert 
forhold, som rådet finder hensigtsmæssigt. I denne sag godkendte tilsynsrådet, at den 
tidligere administrerende direktør kunne ansættes i den nye stilling, men på betingelse 
af at visse forhold var opfyldt. 

24 Den Europæiske Ombudsmand indledte en undersøgelse af disse 
omstændigheder i januar 2020. Den 7. maj 2020 konstaterede Ombudsmanden, at 
EBA's afgørelse om ikke at forbyde sin administrerende direktør at blive 
administrerende direktør for en lobbyorganisation i finanssektoren var misforvaltning8. 
Ifølge Ombudsmanden ville et forbud mod jobskiftet have været en nødvendig og 
forholdsmæssig foranstaltning i denne konkrete sag9. Ombudsmanden konstaterede 
endvidere, at det var misforvaltning, at EBA ikke straks inddrog sin administrerende 
direktørs adgang til fortrolige oplysninger. Ombudsmanden fremsatte henstillinger til 
styrkelse af EBA's optræden i eventuelle tilsvarende fremtidige situationer10 (sag 
2168/2019/KR). 

Ifølge Ombudsmandens henstilling af 7. maj 2020 skulle EBA sende et detaljeret svar til 
Ombudsmanden senest den 31. august 2020. EBA sendte dette svar den 28. august 
202011. EBA anførte i sit svar, at den havde vedtaget en ny politik for at adressere 
Ombudsmandens detaljerede henstillinger. 

                                                      
8 Jf. punkt 33 på side 11 i Den Europæiske Ombudsmands henstilling i sag 2168/2019/KR. 

9 Jf. punkt 33 på side 11 i Den Europæiske Ombudsmands henstilling i sag 2168/2019/KR. 

10 Jf. side 11 i Den Europæiske Ombudsmands henstilling i sag 2168/2019/KR. 

11 https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/131987
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Opfølgning på tidligere års bemærkninger 

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

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

 På Revisionsrettens vegne 

 

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

År Revisionsrettens bemærkninger 

Foranstaltninger truffet som 
reaktion på Revisionsrettens 

bemærkninger 
(Afsluttet/I gang/Ikke 

igangsat/Ikke relevant) 

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

2018 

Det fælles udbud vedrørende leje af kontorer i Paris mellem EBA og ESMA blev ikke til 
noget, og dermed forspildtes en mulighed for at opnå stordrifts- og 
effektivitetsgevinster. Myndighederne bør forbedre deres samarbejde og afholde 
fælles udbud, når det er muligt. 

Ikke relevant 

2018 
Myndigheden ydede en betydelig indsats med hensyn til at udarbejde 
udbudsdokumenter og en budevalueringsmetode, men der er stadig behov for mere 
stringente og mere omfattende tildelingskriterier. 

Afsluttet 

2018 

EBA begyndte at anvende vikarer fra to vikarbureauer, hvilket forårsagede en kritisk 
afhængighed af vikarbureauet. Myndigheden bør gøre opmærksom på denne 
betydelige trussel mod forretningskontinuiteten, når den drøfter antallet af 
vedtægtsomfattede ansatte, der er direkte ansat, med budgetmyndigheden. 

I gang 



MYNDIGHEDENS SVAR 

18. EBA IT gik i 2019 væk fra sin forretningsmodel fra London, som var stærkt afhængig af 
midlertidige IT-ansatte, og tiltrådte i Paris en serviceorienteret gennemførselsmodel med en 
udbyder af IT-tjenester gennem kontrakter baseret på tidsforbrug og midler i henhold til 
tilbud. EBA vil i 2020 og fremadrettet fortsat udvikle og forankre sit servicebaserede forbrug 
af IT-tjenesteydelser fra sin IT-hovedudbyder. EBA imødekommer på den måde behovet for 
en tydeligere afgrænsning og muliggør samtidig en stram integration af tjenesteydelser 
leveret af tredjeparter, hvilket er nødvendigt for tjenesternes kvalitet og effektivitet. 
 
19. Da fejlen blev opdaget, var det ikke muligt at korrigere den i budgetåret 2019. I forhold 
til budgetgennemførelsesraten på 97,3 % i 2019 betyder denne fejl, at det samlede 
overskud reduceres. EBA har fastlagt en metode til at imødegå dette spørgsmål ens for 
Kommissionen og de kompetente nationale myndigheder ved at justere opdelingen af 
overskuddet for 2019, som vil blive tilbageført til Kommissionen og de kompetente 
nationale myndigheder i 2021. 
 
20. I Rettens bemærkning nævnes der intet om, at Kommissionen også sørger for 
arbejdsgiverbidrag til pensionsordninger. EBA anerkender dog Rettens behov for yderligere 
klarhed vedrørende reglerne for bidrag til EBA. 
 
21. EBA vil adressere denne bemærkning i de fremtidige budgetter. 
 
22. EBA anerkender behovet for at kontrollere og uafhængigt vurdere sine 
underleverandørers overholdelse af fransk lovgivning. EBA indledte i 2019 opsætningen af 
et system til verifikation af overensstemmelseserklæringer. Dette arbejde færdiggøres i 
2020 og opdateres, så det omfatter information vedrørende 2019 og løbende 
overensstemmelse. 
 
23. EBA's tidligere administrerende direktør informerede EBA to dage efter at have 
modtaget et skriftligt tilbud fra sin potentielle nye arbejdsgiver. For så vidt angår den 
periode, hvor han var ansøger til stillingen, har EBA's gennemgang af den tidligere 
administrerende direktørs ansvarsområder og opgaver i denne periode ikke påvist, at der 
var risiko for en interessekonflikt. Dette gælder især i forhold til EBA's arbejde vedrørende 
politikker på baggrund af en gennemgang af punkterne på dagsordenen for tilsynsrådets 
møder, der blev afholdt i denne periode. 
 
24. EBA har modtaget Ombudsmandens konklusioner og vil fremlægge sin udførlige 
udtalelse senest den 31. august 2020 efter anmodning fra Ombudsmanden. EBA træffer 
foranstaltninger til at implementere Ombudsmandens henstillinger og har især vedtaget 
interne procedurer for tilbagetrækning af adgang til fortrolige oplysninger, når personale 
skifter job. 
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