
JELENTÉS

a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek 
Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2016-os pénzügyi évre vonatkozó éves 

beszámolójáról, az Ügynökség válaszával együtt

(2017/C 417/31)

BEVEZETÉS

1. A Tallinnban, Strasbourg-ban és St. Johann im Pongauban működő, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog 
Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökséget (eu- 
LISA, a továbbiakban: az Ügynökség) az 1077/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) hozta létre. Az 
Ügynökség alaptevékenysége a második generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II), a Vízuminformációs Rendszer 
(VIS), valamint az európai ujjnyomat-azonosító rendszer (Eurodac) operatív irányítása.

2. Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatokat a táblázat tartalmazza (2).

Táblázat

Az Ügynökségre vonatkozó főbb adatok

2015 2016

Költségvetés (millió euro) (1) 71,7 82,3

Összlétszám december 31-én (2) 134 144

(1) A költségvetési adatok a kifizetési előirányzatokon alapulnak.
(2) A létszámba beletartoznak a tisztviselők, az ideiglenes és szerződéses alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők.

Forrás: Az Ügynökségtől származó adatok.

A MEGBÍZHATÓSÁGI NYILATKOZATOT ALÁTÁMASZTÓ INFORMÁCIÓK

3. A Számvevőszék ellenőrzési módszere analitikus ellenőrzési eljárásokat, tranzakciók közvetlen tesztelését, valamint az 
Ügynökség felügyeleti és kontrollrendszereiben alkalmazott fő kontrollmechanizmusok értékelését foglalja magában. 
Mindez kiegészül más ellenőrök munkájából származó bizonyítékokkal, valamint a vezetői teljességi nyilatkozatok 
elemzésével.

VÉLEMÉNY

4. A Számvevőszék a következőket ellenőrizte:

a) az Ügynökség beszámolója, amely a 2016. december 31-ével záruló pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 
kimutatásokból (3) és a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésekből (1) áll;

b) a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége;

az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 287. cikke értelmében.
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(1) HL L 286., 2011.11.1., 1. o.
(2) Az Ügynökség hatásköréről és tevékenységeiről további információk találhatók a weboldalán: www.eulisa.europa.eu
(3) A pénzügyi kimutatások a következőkből állnak: mérleg, eredménykimutatás, pénzforgalmi kimutatás, a nettó eszközállomány 

változásainak kimutatása, valamint a számviteli politika meghatározó alapelveinek összefoglalása és további magyarázatok.
(1) A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentések a költségvetési műveleteket összesítő jelentésekből és azok magyarázataiból állnak.

http://www.eulisa.europa.eu


A beszámoló megbízhatósága

Vélemény a beszámoló megbízhatóságáról

5. Véleményünk szerint az Ügynökség 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámolója minden lényeges 
szempontból híven, pénzügyi szabályzatának, valamint a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott 
számviteli szabályoknak megfelelően tükrözi az Ügynökség 2016. december 31-i pénzügyi helyzetét, a tárgyévi 
gazdasági események eredményét, a pénzforgalmat és a nettó eszközállomány változásait. Ezek a szabályok a közszféra 
nemzetközileg elfogadott számviteli standardjain alapulnak.

A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége

Bevételek

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló bevételek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

6. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló bevételek 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

Kifizetések

Vélemény a beszámoló alapjául szolgáló kifizetések jogszerűségéről és szabályszerűségéről

7. Véleményünk szerint a 2016. december 31-ével záruló évre vonatkozó beszámoló alapjául szolgáló kifizetések 
minden lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek.

A vezetőség és az irányítással megbízott személyek felelőssége

8. Az EUMSZ 310–325. cikke és az Ügynökség pénzügyi szabályzata értelmében a vezetőség felel a beszámolónak – 
a közszféra nemzetközileg elfogadott számviteli standardjainak megfelelően történő – elkészítéséért és bemutatásáért, 
valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és szabályszerűségéért. Ez a felelősség magában 
foglalja az – akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibáktól mentes – pénzügyi kimutatások elkészítését és 
bemutatását lehetővé tévő belső kontrollrendszer kialakítását, megvalósítását és fenntartását. A vezetőség felelős továbbá 
annak biztosításáért, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő tevékenységek, pénzügyi műveletek és információk 
megfeleljenek az őket szabályozó hatóságok előírásainak. A beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéért és 
szabályszerűségéért a végső felelősséget az Ügynökség vezetősége viseli.

9. A beszámoló elkészítésekor a vezetőség felelőssége annak felmérése, hogy az Ügynökség képes-e tevékenységének 
folytatására, adott esetben a tevékenység folytatását érintő ügyek közzététele, valamint a tevékenység folytatásának 
feltételezése.

10. Az irányítással megbízott személyek felelőssége a szervezet pénzügyi beszámolási folyamatának felügyelete.

Az ellenőrnek a beszámoló és a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók vizsgálatával kapcsolatos felelőssége

11. Célunk, hogy észszerű bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az Ügynökség beszámolója nem tartalmaz lényeges 
hibákat és az alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűek és szabályszerűek, valamint hogy ellenőrzésünk alapján 
megbízhatósági nyilatkozatot nyújtsunk be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, illetve a zárszámadásért felelős más 
hatóságoknak a beszámoló megbízhatóságára, valamint az annak alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan. Az észszerű bizonyosság a bizonyosság magas szintjének felel meg ugyan, de nem 
garancia arra, hogy az ellenőrzés kiszűri az esetlegesen fennálló lényeges hibát vagy lényeges meg nem felelést. Ezek 
eredhetnek csalásból vagy tévedésből, és akkor tekintendők lényegesnek, ha észszerűen feltételezhető, hogy külön-külön 
vagy együttesen befolyásolják a felhasználók e beszámolók alapján hozott gazdasági döntéseit.
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12. Az ellenőrzés olyan eljárások elvégzését jelenti, amelyek révén ellenőrzési bizonyíték nyerhető a beszámolóban 
szereplő összegekről és információkról, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűségéről és 
szabályszerűségéről. Az eljárások kiválasztása az ellenőr szakmai megítélésén alapul, amely magában foglal egy 
kockázatelemzést is arról, hogy milyen valószínűséggel fordulhat elő – akár csalás, akár tévedés okozta – lényeges hiba 
a beszámolóban, illetve az Unió jogszabályi keretének való lényeges meg nem felelés a beszámoló alapjául szolgáló 
tranzakciókban. Az említett kockázatértékeléskor az ellenőr figyelembe veszi a beszámoló elkészítése és valós 
bemutatása, valamint a beszámoló alapjául szolgáló tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából 
releváns belső kontrollokat. Ezt a körülményeknek megfelelő ellenőrzési eljárások megtervezése, nem pedig a belső 
kontroll eredményességével kapcsolatos vélemény kialakítása céljából teszi. Az ellenőrzés felméri továbbá, hogy az 
alkalmazott számviteli politikák megfelelőek-e, illetve a vezetőség számviteli becslései észszerűek-e, valamint értékelést ad 
a beszámoló általános bemutatásáról is.

13. A bevételt illetően ellenőrizzük a Bizottságtól kapott támogatást, valamint értékeljük az Ügynökségnek a díjak és 
más jövedelmek beszedésére szolgáló eljárásait, ha rendelkezik ilyenekkel.

14. A kiadások tekintetében akkor vizsgáljuk meg a kifizetéseket, miután a kiadás felmerült, azt lekönyvelték és 
elfogadták. Az előlegek megvizsgálása akkor történik, amikor a pénzeszközök címzettje igazolást ad a pénzeszközök 
helyes felhasználásáról, és az Ügynökség az előlegfizetés elszámolásával – a tárgyévben vagy később – elfogadja az 
igazolást.

15. E jelentés és a megbízhatósági nyilatkozat elkészítése során az Unió költségvetési rendelete (1) 208. cikkének 
(4) bekezdésében előírtak szerint figyelembe vettük a független külső ellenőr által az Ügynökség beszámolójára nézve 
végzett ellenőrzési tevékenységet.

16. A Számvevőszék véleménye független az alábbi megjegyzésektől.

MEGJEGYZÉSEK A TRANZAKCIÓK JOGSZERŰSÉGÉRŐL ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉRŐL

17. Az Ügynökség 2016-ban 2,8 millió euro értékű készleteket kapott és fogadott el vonatkozó költségvetési és jogi 
kötelezettségvállalás (szerződés) nélkül. Ezeket a kötelezettségvállalásokat csak utólag pótolták, hogy biztosítsák 
a beszerzések szabályszerűségét.

MEGJEGYZÉSEK A BELSŐ KONTROLLMECHANIZMUSOKRÓL

18. 2016. júliusi ellenőrzési jelentésében a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) megállapította, hogy a folyamatok 
átfogó kialakítása és gyakorlati végrehajtása biztosítja, hogy a SIS II, a VIS és az Eurodac IT-rendszereinek eu-LISA általi 
működtetése folyamatos és megszakítás nélküli adatcserét tegyen lehetővé az azokat használó nemzeti hatóságok között. 
Bár az IAS nem emelt ki különösen fontos problémát, úgy vélte, hogy javítani kellene a konfiguráció-, változás-, élesítés-, 
tesztelés-, probléma-, szolgáltatás- és incidensmenedzsmenthez kapcsolódó folyamatok hatékonyságán. Az Ügynökség és az 
IAS tervet fogadott el a korrekciós intézkedésekről.

MEGJEGYZÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSRÓL

19. Nagyarányú – 5 millió euro, azaz 63 % (2015: 9 millió euro, azaz 50 %) – volt a lekötött előirányzatok átvitele 
a II. cím (Igazgatási kiadások) esetében. Az átvitelek elsősorban 2017-ben teljesítendő épület-karbantartási és tanácsadási 
szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. A következő évi tevékenységek fedezésére átvitt összegek magas szintje ellentétben áll az 
évenkéntiség költségvetési alapelvével.

MEGJEGYZÉSEK A GONDOS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL ÉS A TELJESÍTMÉNYRŐL

20. Az Ügynökség 2015-ben 21,5 millió euro összegű építési szerződést írt alá strasbourg-i létesítményei kapcsán. Fő 
fizetési módként szakaszos kifizetésekben állapodtak meg. Az Ügynökség azonban a költségvetés felhasználásának 
felgyorsítása érdekében 2015 júliusában úgy módosította a szerződést, hogy az az előlegfizetést írta elő elsődleges fizetési 
módként. 2016 novemberében az Ügynökség kifizette a szerződés teljes összegét, noha a munkálatoknak még csak a fele 
volt kész.
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(1) Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).



21. Az Ügynökség igazgatótanácsának a Bizottságot képviselő tagja az egyik 2016-os ülésen felvetette a növekvő 
fenntartási költségek kérdését. Bár ez több okra is visszavezethető (köztük a rendszerek folyamatos fejlesztésére és 
szaporodó funkcióira), a Számvevőszék talált olyan közbeszerzéseket, amelyek esetében az Ügynökség nem vette 
figyelembe, hogy mely megoldás a leggazdaságosabb. Az Ügynökség például egy keretszerződés keretében teljesített, 
4,6 millió eurós licencvásárlás során elmulasztotta annak ellenőrzését, hogy a keretszerződésben megjelölt vállalkozó, aki 
közvetítőként járt el az Ügynökség és a potenciális szoftverbeszállítók között, felkutatta-e a legjobb árat.

22. 2016 májusában az Ügynökség 194 millió euro összegű keretszerződést kötött egy konzorciummal – legfeljebb 
hatéves időtartamra – a Vízuminformációs Rendszer (VIS) és a biometrikus rendszer (BMS) továbbfejlesztésére és 
karbantartására. A szerződést közbeszerzési eljárás útján ítélték oda. A pályázatok befogadásának egyik fő kritériuma az 
volt, hogy a pályázó kereskedelmi hozzáféréssel rendelkezzen a BMS-technológiához. Mivel azonban a BMS-technológiát 
kifejlesztő vállalatot nem terhelte szerződéses kötelezettség arra, hogy minden érdeklődő pályázónak kereskedelmi 
hozzáférést biztosítson a technológiához, megkérdőjelezhető volt az eljárás versenyszerűsége.

23. A Bizottság megbízásából 2015. március és december között elvégezték az Ügynökség külső értékelését, amelynek 
eredményeit a 2016 márciusában közzétett végleges értékelési jelentés mutatta be. Az értékelés megállapította, hogy az 
Ügynökség hozzájárul a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek 
operatív irányításához, és eredményesen látja el feladatait. Az értékelők mindazonáltal 64 ajánlást tettek az operatív 
irányítás minőségének további javítása érdekében, amelyek közül hetet kritikusnak, tizenegyet pedig nagyon fontosnak 
minősítettek. Az Ügynökség tervet dolgozott ki az ajánlások végrehajtására, ami jelenleg folyamatban van.

A KORÁBBI ÉVEK MEGJEGYZÉSEINEK HASZNOSULÁSA

24. A melléklet áttekintést ad a korábbi évek számvevőszéki megjegyzései nyomán tett korrekciós intézkedésekről.

A jelentést 2017. szeptember 19-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök 
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MELLÉKLET

A korábbi évek megjegyzéseinek hasznosulása

Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2013

Az Ügynökség alapító rendelete szerint a schengeni vívmányok és az 
Eurodac-kal kapcsolatos intézkedések végrehajtásához, alkalmazásá-
hoz és fejlesztéséhez társult országoknak hozzájárulást kell fizetniük 
az Ügynökség költségvetéséhez. Bár a schengeni szerződéshez társult 
országok 2013-ban használták az Ügynökség által kezelt rend-
szereket, a Bizottság tárgyalásai még folyamatban voltak.

Folyamatban

2014

Figyelemfelhívó megjegyzés a beszámoló megbízhatóságával kap-
csolatban

A 8. bekezdésben adott véleményétől függetlenül a Számvevőszék 
felhívja a figyelmet a Schengeni Információs Rendszernek (SIS II), 
a Vízuminformációs Rendszernek (VIS), valamint az Eurodac- 
rendszernek az Ügynökség beszámolójában szereplő értékelésére. 
E rendszerek üzemeltetése az Ügynökség alaptevékenysége. A rend-
szerek teljes fejlesztési költségére vonatkozó megbízható és 
teljeskörű információk hiányában ezek az Ügynökség beszámolójá-
ban a Bizottság nyilvántartásán alapuló és év végén aktualizált könyv 
szerinti nettó értékükön vannak feltüntetve (kb. 6,6 millió euro az 
átadás napján és 2,1 millió euro 2014. december 31-én). Ezek az 
értékek túlnyomórészt hardverrel és készen kapható szoftverkom-
ponensekkel kapcsolatosak, és nem tartalmaznak szoftverfejlesztési 
költségeket (lásd: az Ügynökség éves beszámolója, 6.3.1. magyará-
zat).

Végrehajtva

2015

Az Ügynökség egy vállalkozóval kétmillió eurós keretszerződést 
kötött beszerzési szolgáltatásokról (beszerzési szolgáltatások) kép-
zési, coaching és oktatási szolgáltatások harmadik szolgáltatótól való 
beszerzésére vonatkozóan (képzési szolgáltatások). A vállalkozó 
konkrét kérésre megkeresi a megfelelő képzési szolgáltatásokat és 
azokról a saját szolgáltatási díjával megemelt árú ajánlatot nyújt be. 
A keretszerződés azonban nem pontosítja, hogy a beszerzési 
szolgáltatásoknak összhangban kell lenniük az Ügynökség pénzügyi 
szabályzatában foglalt beszerzési rendelkezésekkel. Az Ügynökség-
nek jóváhagyásra benyújtott ajánlatokkal kapcsolatos jelenlegi eljárás 
így nem biztosítja, hogy a szolgáltatások beszerzése a pénzügyi 
szabályzat minden követelményével összhangban történjék.

Végrehajtandó

2015

Egy 20 millió euro becsült értékű szerződéssel kapcsolatban 
a szándéknyilatkozati felhívás és a jelölteknek a tárgyalásos 
eljárásban való részvételre történő előválogatása az engedélyező 
tisztviselő meghatalmazása nélkül történt.

n.a.
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Év A Számvevőszék megjegyzései
A korrekciós intézkedés állapota

(Végrehajtva/folyamatban/végrehajtandó/ 
n.a.)

2015

Nagyarányú – 9 millió euro, azaz az összes lekötött előirányzat 
50 %-a (2014: 15 millió euro, azaz 87 %) – volt a lekötött 
előirányzatok átvitele a II. költségvetési cím (Igazgatási kiadások) 
esetében. Ezek az átvitelek főleg a strasbourg-i épület kibővítését 
érintő nagy volumenű (4,6 millió eurós) szerződésre, valamint 
többéves szerződések keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkoz-
nak.

n.a.

2015

A schengeni társult országokkal (Svájc, Liechtenstein, Izland és 
Norvégia) még mindig nem került sor az Ügynökség munkájában 
való részvételükről – többek között a szavazati jogokra és az 
Ügynökség költségvetéséhez való hozzájárulásra vonatkozó rendel-
kezésekről – szóló részletes szabályokat tartalmazó megállapodások 
megkötésére. Ezek hiányában a schengeni társult országok az 
Ügynökség költségvetésében a III. címhez (Operatív kiadások) az 
Európai Unióval megkötött társulási megállapodások egyik rendel-
kezése alapján járulnak hozzá. Az Ügynökség költségvetésének 
I. címe (Bérek) és II. címe (Igazgatási kiadások) alá tartozó 
tevékenységekhez azonban ezek az országok még nem járulnak 
hozzá.

Folyamatban

2015

A közbeszerzési eljárások ellenőrzése kimutatta, hogy az Ügynökség 
egyetlen vállalkozóval kötött szerződéses megállapodást, illetve 
folytatott tárgyalásokat úgy, hogy nem határozta meg pontosan 
a kért szolgáltatásokat. Ez korlátozza a versenyt és növeli 
a vállalkozótól való függést. Az Ügynökség lehetőség szerint több 
beszállítóval kössön megállapodást, illetve pontosabban határozza 
meg az igényelt szolgáltatásokat.

Végrehajtandó
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17. Azért választották ezeket az eljárásokat, hogy megfeleljenek a sürgős operatív igényeknek, valamint válaszként 
a tagállamok gyorsan növekvő tárolási igényeire.

18. Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételeit. Az eu-LISA és a Belső Ellenőrzési Szolgálat 
a megállapításokra válaszként cselekvési tervet fogadott el, amelynek végrehajtása folyamatban van.

20. Az 1. és 2. címek előirányzataira vonatkozó átviteleket rendszeresen felülvizsgálják, és a tervezéskor szem előtt 
tartják, hogy hosszú távon az átviteleket a szükségesre kell csökkenteni, és csak indokolt műveletek esetében végrehajtani.

Mint teljesítménymutató megemlítendő, hogy a 2016-ban átvitt 19 551 594,31 EUR összegű nem differenciált 
előirányzatokból csak 474 015,04 EUR-t (2,42 %) töröltek.

21. A fizetési mechanizmus reagált a költségvetési megszorításokra, hogy lehetővé tegye a C1 és C2 előirányzatok teljes 
felhasználását az n+1 éven belül a nem differenciált előirányzatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően.

Az előlegfizetések egy pénzügyi garancia fedezésére szolgáltak, amelyet a munka előrehaladtának megfelelően adtak ki, az 
Ügynökség kockázatának minimalizálása céljából. A pénzügyi garanciákon felül a vállalkozó 5 %-os teljesítménygaranciát is 
adott. A teljesítménygarancia kifejezetten a szerződéses kötelezettségek végrehajtásához kacsolódik.

22. Ami a VIS alkatrészei karbantartásának a meghosszabbítására vonatkozik, úgy értékelték, hogy az előirányzott 
változásokat műszakilag és gazdaságilag nem lehetett elválasztani a fő szerződéstől. Ebben a tekintetben meg kell jegyezni, 
hogy a WCC az Elise keresőgép szellemi tulajdonosa. Ezért bármely más beszállító a WCC alvállalkozójának számít, és így 
nincs abban a helyzetben, hogy kedvezőbb ajánlatot adjon. Továbbá az SC 14 nemcsak az állandó WVV Elise licenceket 
érintette, hanem azok karbantartását is; a karbantartást nem lehetett harmadik beszállító félre bízni anélkül, hogy 
kompromittálnák a MWO vállalkozó VIS karbantartására vonatkozó teljes felelősségét.

Megjegyzendő továbbá, hogy az állandó WVV Elise licencek beszerzése jelentős, hosszú távú megtakarításokat 
eredményezett az Ügynökség számára, amelyet 402 243,22 EUR-ra becsülnek egy négyéves időszakra.

Végül megemlítendő az is, hogy az FWC I.19.1. cikkében lefektetett speciális feltételekben szerepel a „legkiváltságosabb 
ügyfél” záradék, amely tovább védi az Ügynökség pénzügyi érdekeit, amikor hardvert vagy szoftvert szerez be egy 
vállalkozótól.

23. Az Ügynökség elismeri a Számvevőszék által azonosított potenciális kockázatot, de úgy véli, hogy az nem 
következett be, mert egyik gazdasági szereplő sem emelt kifogást a technológiához való hozzáférésével kapcsolatban. Ezért 
reális biztosítékunk van arra, hogy a megállapodást betartották.

24. Az Ügynökség tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, és megerősíti, hogy az elfogadott cselekvési terv 
végrehajtása folyamatban van. 
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