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Resumé 
I Den Europæiske Revisionsret er den eksterne revisor af EU's finanser. I denne 
egenskab fungerer vi som den uafhængige beskytter af EU-borgernes finansielle 
interesser, navnlig ved at bidrage til at forbedre EU's økonomiske forvaltning1.  

II Dette dokument giver et sammendrag af resultaterne af den revision vedrørende 
regnskabsåret 2018, som vi har foretaget af de 41 EU-agenturer og andre EU-organer 
(under ét betegnet "agenturerne"), som vi har mandat til at revidere. Et samlet 
overblik over de agenturer, EU har oprettet, og de detaljerede resultater af vores årlige 
revision af agenturerne kan findes i vores nye årsberetning om EU-agenturerne for 
regnskabsåret 2018.  

III Vores revision af agenturerne vedrørende det regnskabsår, der afsluttedes den 
31. december 2018, bekræftede samlet set de positive resultater fra 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 transaktioner, 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 EASO (som vi har afgivet en afkræftende erklæring 
for).  

                                                      
1 Flere oplysninger om vores arbejde kan findes i vores aktivitetsrapporter, vores 

årsberetninger om gennemførelsen af EU-budgettet, vores særberetninger, vores 
horisontale analyser og vores udtalelser om ny eller ajourført EU-lovgivning eller om andre 
afgørelser med betydning for den økonomiske forvaltning (www.eca.europa.eu). 
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IV Ikke desto mindre omtalte vi muligheder for forbedring hos de fleste agenturer i 
punkterne med supplerende oplysninger og punkterne om andre forhold og i de 
bemærkninger, der ikke rejser tvivl om erklæringerne. Vi foreslog også de følgende 
foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at adressere disse muligheder for 
forbedring: 

o Fejl i forbindelse med offentlige udbud er fortsat den type fejl, der oftest 
konstateres under vores revisioner. Agenturerne tilskyndes til yderligere at 
forbedre deres offentlige udbud og sikre fuld overensstemmelse med de 
gældende regler og mest mulig valuta for pengene i forbindelse med udbud. 

o Når der anvendes interinstitutionelle kontrakter, er agenturerne fortsat ansvarlige 
for anvendelsen af principperne for offentlige indkøb i forbindelse med deres 
specifikke køb. Agenturernes interne kontrol skal sikre, at principperne 
overholdes. 

o Anvendelsen af rammekontrakter må ikke forhindre fair og konkurrenceprægede 
udbudsprocedurer. Ved priskonkurrence skal der tages hensyn til alle væsentlige 
priselementer, f.eks. enhedspriserne og den mængde enheder, der skal opkræves 
for de specifikke tjenester. 

o Agenturerne opfordres til at fortsætte med at anvende fælles udbud eller 
interinstitutionelle rammekontrakter for at opnå effektivitetsgevinster og 
stordriftsfordele. For nye agenturer som EPPO og ELA kan det være særlig nyttigt 
at deltage i fælles udbud frem for at indgå deres egne enkeltstående kontrakter. 
Før der iværksættes fælles udbud og bruges tid på det administrative arbejde, bør 
der dog foreligge markedsanalyser som dokumentation for gennemførligheden af 
et fælles udbud. 

o Agenturerne kan sammen med budgetmyndigheden analysere, om brugen af 
eksterne ansatte er omkostningseffektiv i forhold til brugen af egne 
vedtægtsomfattede ansatte. 

o Når der bruges eksterne ansatte, er fuld overensstemmelse med de gældende 
retlige rammer på EU-plan og på nationalt plan påkrævet af principielle årsager, 
men også for at undgå retstvister og omdømmemæssige risici. 

o Det er nødvendigt, at alle agenturer vedtager og gennemfører Kommissionens 
ramme for intern kontrol (2017) for at tilpasse standarderne for intern kontrol til 
de højeste internationale standarder og sikre, at den interne kontrol understøtter 
beslutningstagningen effektivt og produktivt. 
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o Agenturerne opfordres til at blive enige om, hvilke stillinger der skal anses for 
følsomme, og til at indføre eller tilpasse deres politikker vedrørende følsomme 
stillinger for at mindske risikoen for misbrug af beføjelser for egen vindings skyld. 

o For at øge gennemsigtigheden i budgetrapporteringen opfordres de agenturer, 
der råder over formålsbestemte indtægter, til i deres årsregnskab at medtage en 
standardiseret oversigt over de formålsbestemte indtægter og relaterede 
udgifter, der vedrører hver enkelt delegationsaftale med Kommissionen. 

o Offentliggørelse af agenturbudgetter opstillet efter aktivitet vil gøre det muligt at 
kæde ressourcerne sammen med de aktiviteter, de anvendes til. 

o De berørte agenturer opfordres til at rådføre sig med Kommissionen om 
eventuelle behov for at tilpasse den retlige ramme for at sikre, at beregninger af 
gebyrer foretages på grundlag af nøjagtige oplysninger, der afspejler den 
økonomiske realitet. 
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Hvad vi reviderede 
01 EU-agenturerne er særskilte juridiske enheder, der er oprettet ved en afledt 
retsakt med henblik på at udføre tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige 
opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udarbejde og gennemføre politikker. 
De er meget synlige i medlemsstaterne og har stor indflydelse på politikudformning og 
beslutningstagning samt på gennemførelsen af programmer på områder, der har 
afgørende betydning for EU-borgernes hverdag, f.eks. sundhed, sikkerhed, frihed og 
retfærdighed. Når vi henviser til specifikke agenturer i dette sammendrag, bruger vi 
forkortelserne fra den liste over akronymer, som findes sidst i dokumentet.  

02 På grundlag af deres struktur og opgaver kan der skelnes mellem tre typer EU-
agenturer: decentrale agenturer, Kommissionens forvaltningsorganer og andre 
organer. De enkelte typers vigtigste karakteristika er beskrevet nedenfor.  

03 Antallet af agenturer er steget i årenes løb og var på 43 i 2019 (jf. figur 1), 
herunder to nye agenturer, som er under oprettelse. Der er tale om Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO), hvis oprettelsesforordning allerede har været gældende 
siden 2017, og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA), hvis 
oprettelsesforordning trådte i kraft i august 2019. 
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Figur 1 - Stigningen i antallet af agenturer 

 
*Nogle af agenturerne fungerede tidligere som mellemstatslige organisationer med en anden status. 
Kilde: Revisionsretten. 

04 Kommissionens forvaltningsorganer er placeret ved Kommissionens hjemsteder i 
Bruxelles og Luxembourg. De decentrale agenturer og de andre organer er placeret i 
forskellige EU-medlemsstater som angivet i listen over akronymer og i figur 2. 
Afgørelserne om deres placering vedtages af Rådet eller af Rådet og Europa-
Parlamentet i fællesskab. Efter Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU 
blev EMA og EBA flyttet til henholdsvis Amsterdam og Paris i første halvdel af 2019. 
EPPO vil blive placeret i Luxembourg og ELA i Bratislava i Slovakiet. 
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Tekstboks 2 ‐ Agenturernes placering i medlemsstaterne 

 
Kilde: Revisionsretten. 

De decentrale agenturer adresserer specifikke politikbehov 

05 De 34 decentrale agenturer2 spiller en vigtig rolle i forbindelse med 

udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's politikker, særlig når der er tale om opgaver 

af teknisk, videnskabelig, operationel og/eller reguleringsmæssig art. De skal 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.  

06 Den nyoprettede EPPO er Den Europæiske Unions uafhængige og decentrale 

anklagemyndighed, som har kompetence til at efterforske og retsforfølge forbrydelser 

                                                       
2  ACER, BEREC‐kontoret, Cedefop, CdT, Cepol, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, 

EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EPPO, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, 

eu‐LISA, EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 
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rettet mod EU's budget, f.eks. svig, korruption og alvorlig grænseoverskridende 
momssvig. ELA vil få til opgave at styrke samarbejdet mellem 
arbejdsmarkedsmyndigheder på alle niveauer og håndtere grænseoverskridende 
situationer bedre samt at udvikle yderligere initiativer til støtte for retfærdig mobilitet. 
Begge agenturer vil være omfattet af vores revision fra og med regnskabsåret 2019. 

Kommissionens 
forvaltningsorganer 
gennemfører EU-programmer 

07 Kommissionens seks 
forvaltningsorganer3 er ansvarlige for 
forvaltningsopgaver og operationelle 
opgaver i forbindelse med et eller flere EU-
programmer og er oprettet for en 
tidsbestemt periode.  

 

De andre organer har specifikke mandater 

08 De tre andre organer er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), 
Euratoms Forsyningsagentur (ESA) og Den Fælles Afviklingsinstans (SRB). EIT i 
Budapest er et uafhængigt, decentralt EU-organ, der samler videnskabelige og 
erhvervsmæssige ressourcer samt uddannelsesressourcer med det formål at styrke 
Unionens innovationskapacitet gennem tilskudsfinansiering. Det er oprettet for en 
ubestemt periode. ESA i Luxembourg er oprettet for en ubestemt periode og har til 
opgave i overensstemmelse med Euratomtraktaten at sikre en regelmæssig og ligelig 
forsyning af nukleart brændsel til brugere i EU. SRB i Bruxelles er den fælles 
afviklingsmekanismes centrale myndighed i den europæiske bankunion. Dens opgave 
er at sikre, at nødlidende banker afvikles velordnet og med mindst mulig indvirkning på 
realøkonomien og de offentlige finanser i og uden for EU's medlemsstater.  

                                                      
3 CHAFEA, EACEA, EASME, ERCEA, INEA og REA. 

© Den Europæiske Union 2016 / Etienne 
Ansotte / Lucien De Vestel, Jean Gilson, 
A&J Polak. 
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Agenturerne finansieres fra forskellige kilder og under 
forskellige FFR-udgiftsområder 

09 Det samlede budget for alle agenturerne (undtagen SRB) beløb sig i 2018 til 
4,2 milliarder euro (20 % mere end 2017-budgettet på 3,5 milliarder euro), hvilket 
svarer til ca. 2,9 % af EU's almindelige budget for 2018 (2017: 2,7 %), jf. figur 3. De 
agenturer, der i absolutte tal fik de største budgetforhøjelser fra 2017 til 2018, var EIT, 
EMSA og ECHA, som finansieres under FFR-udgiftsområde 1a (Konkurrenceevne for 
vækst og beskæftigelse), samt eu-LISA, Frontex, EMA, EASO og Europol, som 
finansieres under FFR-udgiftsområde 3 (Sikkerhed og medborgerskab). 

10 SRB's budget for 2018 var på 6,9 milliarder euro (2017: 6,6 milliarder euro). Det 
består af bidrag fra kreditinstitutter til etablering af Den Fælles Afviklingsfond og til 
finansiering af SRB's administrationsudgifter. 

11 Budgetterne for de decentrale agenturer og de andre organer dækker deres 
personale-, administrations- og aktionsudgifter. Forvaltningsorganerne gennemfører 
programmer finansieret af Kommissionens budget, og deres egne budgetter (i alt ca. 
249 millioner euro i 2018) dækker kun deres personale- og administrationsudgifter. 
Den del af Kommissionens aktionsbudget (forpligtelsesbevillinger), som de seks 
forvaltningsorganer gennemførte i 2018, udgjorde ca. 11,3 milliarder euro (2017: 
11 milliarder euro).  
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Figur 3 - Agenturernes finansieringskilder i 2018 

 
Kilde: EU's almindelige budget for 2018 og agenturernes budgetter for 2018, tal kompileret af 
Revisionsretten. 
Fotokilde: © De Europæiske Fællesskaber 2001. 

12 De fleste agenturer, herunder alle forvaltningsorganerne, finansieres næsten 
udelukkende af EU's almindelige budget. De resterende finansieres helt eller delvis af 
gebyrer og afgifter og af direkte bidrag fra lande, der deltager i deres aktiviteter. 
Figur 4 viser en oversigt over agenturernes budgetter og deres indtægtskilder. 
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Figur 4 - Agenturernes 2018-budgetter og deres indtægtskilder 

 
Kilde: Agenturernes budgetter for 2018, tal kompileret af Revisionsretten. 

13 De fleste agenturer gennemfører ikke store operationelle udgiftsprogrammer, 
men udfører snarere opgaver af teknisk, videnskabelig og/eller reguleringsmæssig art. 
Derfor omfatter deres budgetter i de fleste tilfælde hovedsagelig personale- og 
administrationsudgifter. Agenturernes personale- og administrationsudgifter udgør i 
alt ca. 14 % af denne type udgifter i EU's institutioner og andre organer (Figur 5). 
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Figur 5 - Personale- og administrationsudgifter* i EU's institutioner og 
organer i 2018 (milliarder euro) 

 
*Personaleudgifter omfatter udgifter til personale, der udfører både operationelle og administrative 
aktiviteter. 
Kilde: EU's konsoliderede regnskab for 2018. 

14 De 1,8 milliarder euro i bidrag fra EU's almindelige budget afholdes under 
forskellige FFR-udgiftsområder, jf. figur 6. 
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Figur 6 - Agenturfinansiering fordelt på FFR-udgiftsområderne i EU's 
almindelige budget 

 
Kilde: EU's flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 og agenturernes budgetter for 2018, tal 
kompileret af Revisionsretten. 

15 Ved udgangen af 2018 havde agenturerne ca. 
11 400 ansatte4 (2017: ca. 11 000), omkring en 
femtedel af det samlede personale i EU's institutioner 
og agenturer.  

 

                                                      
4 Tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale 

eksperter. 
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© Den Europæiske Union, kilde: Den Europæiske Revisionsret. Arkitekterne bag Revisionsrettens 
bygninger: Jim Clemes (2004 & 2013) og Paul Noël (1988). 

Hvad vi konstaterede 

"Blanke" erklæringer om regnskabernes rigtighed for samtlige 
agenturer 

16 Vi afgav revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" erklæringer) om 
regnskaberne for alle agenturerne. Det er vores opfattelse, at disse regnskaber i alt 
væsentligt giver et retvisende billede af agenturernes finansielle stilling pr. 
31. december 2018 og af resultaterne af deres transaktioner og pengestrømme i det 
afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med de gældende finansielle 
bestemmelser og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt5.  

Punkterne med supplerende oplysninger er vigtige for 
forståelsen af regnskaberne (EBA, EMA, Frontex og SRB) 

17 I punkterne med supplerende oplysninger gøres læserne opmærksomme på 
vigtige forhold, som er afgørende for deres forståelse af regnskaberne. For 
regnskabsåret 2018 har vi punkter med supplerende oplysninger vedrørende fire 
agenturer: EBA, EMA, Frontex og SRB. 

                                                      
5 Disse er baseret på de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den 

offentlige sektor. 
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18 Med hensyn til EBA og EMA, som tidligere 
lå i London, henleder vi opmærksomheden på, at 
de forlod Det Forenede Kongerige i 2019, og at 
der i deres regnskaber er hensat midler til 
flytterelaterede omkostninger. For så vidt angår 
EMA beskriver vi udviklingen i forbindelse med 
lejeaftalen og usikkerheden omkring det 
samlede tab af medarbejdere som følge af 
agenturets flytning. For både EBA og EMA 
henviser vi også til et muligt indtægtsfald som følge af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU. 

19 For så vidt angår SRB's regnskaber gør vi opmærksom på, at de administrative 
klager eller retslige procedurer mellem nogle kreditinstitutter og nationale 
afviklingsmyndigheder, som vedrører bidrag til Afviklingsfonden, og de søgsmål, som 
er indbragt for Domstolen vedrørende afgørelser om vedtagelsen af 
afviklingsordninger, ikke var omfattet af vores revision. Deres mulige indvirkning på 
Afviklingsfondens årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2018 (navnlig på eventualforpligtelser, hensættelser og passiver), er omfattet af en 
specifik årlig revision, og resultaterne af revisionen vil blive offentliggjort den 
1. december 2019 som fastsat i artikel 92, stk. 4, i SRM-forordningen. 

20 I 2018 forvaltede Frontex finansieringsaftaler med samarbejdslande om 
operationelle aktiviteter, som udgjorde 59 % af agenturets budget. Siden 2014 har 
Revisionsretten konsekvent rapporteret, at dokumentationen for de udstyrsrelaterede 
omkostninger, samarbejdslandene anmelder, ofte er utilstrækkelig, hvilket igen blev 
bekræftet af resultaterne af dette års revision. Frontex' forudgående kontrol af disse 
omkostninger er ineffektiv, så længe omkostninger, som ikke er underbygget af bilag, 
fortsat godtgøres. Hertil kommer, at Frontex ligesom i de foregående år ikke foretog 
nogen efterfølgende kontrol, hvilket øger risikoen for uberettigede 
omkostningsgodtgørelser yderligere. 

"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de indtægter, der ligger til grund for agenturernes 
regnskaber  

21 For alle agenturerne afgav vi revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" 
erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de indtægter, der ligger til 
grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 

© Shutterstock / By Robert Lucian 
Crusitu. 
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2018. Det er vores opfattelse, at indtægterne i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige. 

"Blanke" erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed 
af de betalinger, der ligger til grund for agenturernes 
regnskaber, undtagen vedrørende EASO 

22 For 40 agenturer afgav vi revisionserklæringer uden forbehold ("blanke" 
erklæringer) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til 
grund for årsregnskaberne for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 
2018. Det er vores opfattelse, at betalingerne i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige for disse agenturer. 

23 For EASO afgav vi en erklæring med forbehold 
på baggrund af vores revisionsresultater 
vedrørende regnskabsårene 2016 og 2017. Samlet 
set konkluderer vi, at den utilfredsstillende 
situation, der blev rapporteret for 2017 med 
hensyn til støttekontorets ledelsesforhold og 
interne kontrolordninger samt transaktionernes 
lovlighed og formelle rigtighed kun langsomt er 
ved at blive bedre, og at de korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet af støttekontorets 
ledelse, endnu ikke er blevet gennemført. Dette afspejles også af, at det omfattende 
udbud, der blev afholdt af støttekontoret i 2018, var uregelmæssigt på grund af 
væsentlige svagheder i proceduren.  

Punkterne om andre forhold adresserer spørgsmål af særlig 
betydning (EBA, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, SRB og GSA) 

24 For så vidt angår EBA, EIOPA og ESMA gør vi opmærksom på, at deres budgetter 
finansieres dels med EU-midler og dels med direkte bidrag fra EU-medlemsstaternes 
tilsynsmyndigheder og/eller enheder, som der føres tilsyn med. Det er muligt, at 
myndighedernes indtægter vil falde i fremtiden som følge af Det Forenede Kongeriges 
beslutning om at udtræde af EU.  

25 Som det allerede er identificeret af ESMA, er de gebyrer, der afkræves 
kreditvurderingsbureauer, endvidere baseret på disses indtægter som retlige enheder, 

© Frontex 2015 / Francesco Malavolta. 



 19 

 

ikke som koncerner eller som grupper af forbundne enheder. Dette skaber en 
kvasilegitim mulighed for at reducere eller undgå gebyrer ved at overføre indtægter fra 
kreditvurderingsbureauer under EU-jurisdiktion til forbundne enheder uden for EU. 
Den sandsynlige finansielle effekt af dette smuthul i forordningerne er ukendt.  

26 For så vidt angår EASO gør vi fortsat opmærksom på, at situationen vedrørende 
de menneskelige ressourcer er blevet meget værre siden udgangen af 2017. Ved 
udgangen af 2018 var de fleste ledige stillinger stadig ikke besat. Særligt bekymrende 
er manglen på ledere i administrationsafdelingen. Denne situation udgør samlet set en 
betydelig trussel mod støttekontorets evne til at fortsætte sine operationer i det 
nuværende omfang. 

27 Med hensyn til ECHA understreger Revisionsretten endnu en gang, at agenturet 
er delvis selvfinansierende og modtager gebyr fra alle selskaber, der anmoder om 
registrering af kemikalier i henhold til REACH-forordningen6 Agenturet beregner og 
fakturerer gebyrer på grundlag af selskabernes egne oplysninger. Agenturet 
konstaterede ved efterfølgende kontrol, at der var behov for betydelige 
gebyrkorrektioner, men ved udgangen af 2018 var korrektionernes samlede omfang 
ikke kendt.  

28 Med hensyn til SRB gentager vi, at bidragene til Den Fælles Afviklingsfond 
beregnes på grundlag af oplysninger, som kreditinstitutterne sender SRB via de 
nationale afviklingsmyndigheder. Eftersom forordningen om den fælles 
afviklingsmekanisme ikke fastlægger en samlet og konsekvent kontrolramme til sikring 
af oplysningernes pålidelighed, udføres der ikke kontrol i kreditinstitutterne. SRB 
udfører imidlertid konsekvenskontrol og analytisk kontrol af oplysningerne. Vi 
bemærkede endvidere, at den metode til beregning af bidrag, som er fastsat i den 
retlige ramme, er meget kompleks, hvilket indebærer en risiko med hensyn til 
nøjagtigheden. Af fortrolighedshensyn kan SRB ikke frigive de data fra 
kreditinstitutionerne, der anvendes til at beregne bidragene til fonden, hvilket 
reducerer gennemsigtigheden. 

29 For så vidt angår GSA gør vi igen opmærksom på, at udbuddet vedrørende en 
rammekontrakt på 1,5 milliarder euro om udnyttelse af satellitnavigationssystemet 
Galileo i perioden 2017-2027 er blevet anfægtet af en tilbudsgiver. Om udbuddet 
vedrørende rammekontrakten og alle dertil knyttede specifikke kontrakter og 

                                                      
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1). 
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fremtidige betalinger er lovlige og formelt rigtige, vil blive fastslået ved EU-Domstolens 
afgørelse.  

Figur 7 - De årlige revisionserklæringer om agenturernes regnskaber, 
indtægter og betalinger - 2016-2018 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Vores bemærkninger udpeger områder, der kan forbedres, i 36 
agenturer 

30 Ud over vores erklæringer og punkterne om supplerende oplysninger og andre 
forhold fremsatte vi også omkring 100 bemærkninger til 36 agenturer vedrørende 
områder, hvor der er behov for yderligere forbedringer. De fleste af disse 
bemærkninger omhandler mangler i offentlige udbud, som det var tilfældet i de 
foregående år.  
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Forvaltningen af offentlige udbud er fortsat det mest fejlbehæftede 
område 

31 Formålet med reglerne for 
offentlige udbud er at sikre fair 
konkurrence mellem økonomiske 
aktører og gøre de økonomisk mest 
fordelagtige køb og dermed overholde 
principperne om gennemsigtighed, 
proportionalitet, ligebehandling og 
ikkeforskelsbehandling. Vores revision 
for 2018 omfattede rammekontrakter, 
specifikke kontrakter og direkte 
kontrakter for alle agenturer. I 27 
agenturer (BEREC-kontoret, Cedefop, CPVO, CEPOL, EASA, EASO, EBA, ECHA, ECDC, 
EEA, EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, 
Eurojust, Europol, Eurofound, Frontex, REA, SRB) blev disse kontrakter påvirket af 
forskellige mangler i de offentlige udbud, hovedsagelig vedrørende forsvarlig 
økonomisk forvaltning og lovlighedsaspektet. Agenturerne tilskyndes til yderligere at 
forbedre deres offentlige udbud og sikre fuld overensstemmelse med de gældende 
regler og mest mulig valuta for pengene i forbindelse med udbud. 

Tekstboks 1 - Eksempel på uberettiget brug af udbud med 
forhandling uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse 

Efter et udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en 
udbudsbekendtgørelse indgik et agentur en 3-årig IT-rammekontrakt med et 
firma, som havde leveret de samme ydelser under en tidligere rammekontrakt. 
Rammekontakten blev indgået for et samlet beløb på 450 000 euro (150 000 euro 
pr. år). I henhold til finansforordningen er en sådan forenklet procedure kun 
acceptabel under specifikke omstændigheder, men sådanne blev ikke 
dokumenteret af agenturet. 

Nogle agenturers anvendelse af rammekontrakter kan begrænse 
konkurrencen 

32 En rammekontrakt er en aftale, der indgås med en leverandør for at fastlægge 
betingelserne for specifikke indkøb i aftalens løbetid. De anvendes i forbindelse med et 
præcist defineret emne, hvor de nøjagtige mængder og leveringstider ikke kan angives 

© Shutterstock / Af Natnan Srisuwan. 
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på forhånd. Hovedårsagen til at anvende rammekontrakter er at opnå administrativ 
effektivitet og stordriftsfordele. Vi identificerede imidlertid tilfælde (EASA og EUIPO), 
hvor anvendelsen af store rammekontrakter vedrørende en lang række forskellige 
tjenester, der ikke var præcist defineret, indebar en risiko for konkurrencen.  

Tekstboks 2 - Eksempel på en rammekontrakt, der mangler 
specifikationer 

Med henblik på indkøb af dataanalysetjenester til en værdi af op til 
5 millioner euro valgte et agentur at bruge en rammekontrakt indgået med en 
enkelt økonomisk aktør inden for rammerne af et offentligt udbud. 
Rammekontraktbetingelserne var imidlertid ikke specifikke nok til at sikre fair 
konkurrence, fordi de konkrete krav til ydelserne ikke var kendt på det tidspunkt, 
hvor udbuddet blev afholdt. I henhold til gennemførelsesbestemmelserne til 
finansforordningen skal den ordregivende myndighed i sådanne tilfælde tildele en 
rammekontrakt til flere økonomiske aktører og anvende konkurrence mellem de 
udvalgte kontrahenter i forbindelse med de specifikke indkøb.  

 

33 Figur 8 viser værdien af de rammekontrakter, der blev indgået af agenturerne 
mellem 2015 og 2018. I 2018 indgik agenturerne flerårige rammekontrakter for i alt ca. 
1,1 milliard euro7. 

                                                      
7 Tal fra EU-agenturernes netværk (EUAN). 
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Figur 8 - Samlet værdi af rammekontrakter indgået mellem 2015 og 2018 
(milliarder euro) 

 
Kilde: Agenturernes netværk, tal kompileret af Revisionsretten. 

Fælles udbud kan sikre effektivitetsgevinster og stordriftsfordele 

34 De 35 decentrale agenturer og andre organer sammen 
med de otte EU-fællesforetagender (EU-organer) prøver også 
at opnå større administrativ effektivitet og stordriftsfordele 
gennem øget anvendelse af fælles udbud, hvor to eller flere 
agenturer og fællesforetagender, der har behov for de samme 
tjenester, gennemfører et udbud i fællesskab og sammen 
bliver ejere af kontrakten (figur 9). Trods den lovende tendens 
var forsøgene på afholdelse af fælles udbud dog ikke altid 
vellykkede, f.eks. på grund af utilstrækkelige markedsanalyser.  
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Figur 9 - Betydelig stigning i antallet af fælles indkaldelser 

 
Kilde: Agenturernes netværk, tal kompileret af Revisionsretten. 

Tekstboks 3 - Eksempler på mislykkede fælles udbud 

Da der ikke blev foretaget hensigtsmæssige markedsanalyser som led i to 
paneuropæiske indkaldelser vedrørende telekommunikations- og banktjenester, 
blev der ikke modtaget nogen tilbud, der opfyldte kravene for så vidt angår 
dækningen af de krævede lokale markeder, og udbuddene mislykkedes, hvilket 
førte til administrativ ineffektivitet. Trods to agenturers fælles placering var det 
fælles udbud vedrørende deres nye lokaler heller ikke vellykket. 

Vikarbureauansatte og konsulenter anvendes ikke altid i 
overensstemmelse med de retlige rammer 

35 I 2017 udsendte Revisionsretten en kortfattet sagsgennemgang8 om, hvordan 
EU's institutioner og agenturer gennemførte deres forpligtelse til at nedbringe antallet 
af stillinger med 5 %. Med hensyn til agenturerne konkluderede vi, at nedbringelsen på 
5 % var blevet gennemført, om end med visse forsinkelser. Det er i denne 
sammenhæng, at dette års bemærkninger om nogle agenturers brug af konsulenter og 
vikarer er af særlig betydning. Vi foretog ikke en horisontal revision af brugen af 

                                                      
8 "Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts", 

offentliggjort den 21. december 2017. 
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eksterne ansatte i alle agenturerne, men for nogle af agenturernes vedkommende var 
der tegn på en tendens til at kompensere for manglen på egne vedtægtsomfattede 
ansatte med eksterne ansatte. Figur 10 indeholder oplysninger indsamlet af EU-
agenturernes netværk (EUAN) om det stigende antal IT-konsulenter, der arbejder i 
agenturerne og andre organer på basis af "time and means"-kontrakter, og om vikarer, 
der anvendes af de 33 agenturer, som deltog i en undersøgelse. 

Figur 10 - Antal IT-konsulenter og vikarer (33 agenturer) 

 
Kilde: EU-agenturernes netværk (EUAN). Tal kompileret af Revisionsretten. 

36 Med hensyn til otte agenturer (BEREC-kontoret, CHAFEA, CPVO, EASO, ERCEA, 
ESMA, SRB, EUIPO) konstaterede vi, at der i forbindelse med levering af IT- og 
konsulentydelser blev anvendt kontrakter, som var affattet og/eller blev gennemført 
på en måde, der i praksis svarer til tilrådighedsstillelse ("mise à disposition") af vikarer i 
stedet for levering af klart definerede IT-ydelser eller -produkter. Tilrådighedsstillelse 
af vikarer må kun finde sted under kontrakter med registrerede vikarbureauer og i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF og de 
særlige regler, som medlemsstaterne har vedtaget til gennemførelse af dette direktiv.  

37 Endvidere brugte syv agenturer (EASO, EBA, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA, SRB) 
vikarer fra registrerede vikarbureauer, men overholdt ikke alle reglerne i direktivet og 
den respektive nationale ret, f.eks. for så vidt angår vikarernes arbejdsvilkår. 
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Konsulenttjenester og ikkekonsulenttjenester i EUIPO 

38 I betragtning af omfanget af konsulenttjenester, der anvendes af EUIPO, foretog 
vi en analyse af kontorets forvaltning af konsulenttjenester. Antallet af eksternt 
ansatte, der blev stillet til rådighed af tjenesteydere under disse og lignende kontrakter 
svarede til ca. 20 % af kontorets vedtægtsomfattede personale ved begyndelsen af 
2018.  

39 Vi bemærkede, at selv om en del af de tjenester, der blev leveret under disse 
kontrakter, faktisk vedrører konsulentvirksomhed, vedrører en anden del derimod 
administrativ støtte, hvilket udgør køb af arbejdskraft eller lån af personale, og dette 
er strengt reguleret af europæisk og national arbejdsret. Kun registrerede 
vikarbureauer har tilladelse til at stille eksterne ansatte til rådighed, og sådanne 
tjenester kan ikke leveres af konsulentfirmaer. 

Gennemførelsen af en ny ramme for intern kontrol er undervejs 

40 Intern kontrol finder anvendelse på alle finansielle og ikkefinansielle aktiviteter 
og er en proces, der hjælper en organisation med at nå sine mål og opnå resultater 
under overholdelse af regler og bestemmelser. Den understøtter fornuftig 
beslutningstagning, da den tager højde for risici med hensyn til målopfyldelsen og 
sigter på at mindske disse risici til et acceptabelt niveau ved hjælp af 
omkostningseffektive kontroller. I april 2017 godkendte Kommissionen en revideret 
ramme for intern kontrol. Som det var tilfældet med Kommissionens standarder for 
intern kontrol, der er ved at blive erstattet af rammen for intern kontrol, forventes de 
bemyndigede organer, herunder agenturerne, at gennemføre denne nye ramme 
analogt. Ved udgangen af 2018 havde bestyrelserne i 29 agenturer vedtaget rammen 
for intern kontrol, mens 15 agenturer rapporterede, at den var gennemført. 

Ikke alle agenturer har indført en politik vedrørende følsomme stillinger 

41 Forvaltning af følsomme stillinger er et standardelement i den interne kontrol, 
som har til formål at mindske risikoen for misbrug af de beføjelser, de ansatte 
delegeres, til et acceptabelt niveau. Inden for en effektiv ramme for intern kontrol 
forvaltes de risici, der er forbundet med følsomme stillinger, gennem 
risikobegrænsende kontrol og i sidste ende personalemobilitet. Vi konstaterede, at syv 
agenturer (EASO, EASME, ECHA, EEA, ENISA, Frontex, SRB) ikke har indført politikker, 
der definerer deres følsomme stillinger og den tilhørende risikobegrænsende kontrol. 
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42 Selv om agenturerne har ens administrative strukturer, og de finansielle aktørers 
rolle er reguleret af de samme finansielle bestemmelser, har agenturerne forskellige 
fortolkninger af, hvilke stillinger der bør anses for potentielt følsomme. Figur 11 viser 
antallet af agenturer, der anser specifikke stillinger for potentielt følsomme.  

Tekstboks 11 - Potentielt følsomme stillinger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

Der er mulighed for mere meningsfuld budgetstrukturering og -
rapportering  

43 Ligesom i de foregående år var der i 2018 en yderligere stigning i antallet og 
omfanget af de delegations- og tilskudsaftaler, der blev indgået mellem Kommissionen 
og en række agenturer. Under disse aftaler modtager agenturerne midler fra 
Kommissionen, som er afsat til udførelsen af specifikke opgaver på vegne af 
Kommissionen. Vi bemærkede, at der er behov for, at de agenturer, der råder over 
formålsbestemte indtægter, øger gennemsigtigheden i budgetrapporteringen, og for, 
at de i deres årsregnskab medtager en standardiseret oversigt over de 
formålsbestemte indtægter og relaterede udgifter, der vedrører hver enkelt 
delegationsaftale med Kommissionen. 
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44 De planlægningsprocedurer, som gennemføres af alle agenturerne, og som 
resulterer i årlige og flerårige arbejdsprogrammer (eller fælles 
programmeringsdokumenter), er baseret på aktiviteter. Vi bemærkede imidlertid, at 
samtlige agenturers offentliggjorte budgetter er opstillet efter udgiftstyper 
(personaleudgifter, administrationsudgifter og aktionsudgifter), og ikke efter 
aktiviteter. Derfor er det ikke tydeligt, hvilke ressourcer der anvendes til de forskellige 
aktiviteter. 

Der er risici med hensyn til den korrekte beregning af registrerings- og 
servicegebyrer 

45 En række agenturer (CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, 
SRB) oppebærer indtægter fra service- eller registreringsgebyrer, der opkræves hos 
økonomiske aktører. Vi bemærkede, at der er risici med hensyn til den korrekte 
beregning af disse gebyrer. De berørte agenturer opfordres til at rådføre sig med 
Kommissionen om eventuelle behov for at tilpasse den retlige ramme for at sikre, at 
beregningerne af gebyrer er korrekte. 

Agenturerne følger op på tidligere års revisionsbemærkninger 

46 Vi gjorde status over de opfølgningsforanstaltninger, agenturerne havde truffet 
som reaktion på vores bemærkninger fra tidligere år. Figur 12 viser, at agenturerne i 
2018 havde gennemført eller var i gang med korrigerende foranstaltninger vedrørende 
de fleste af de 223 bemærkninger, der ikke var blevet adresseret ved udgangen af 
2017. Det gælder for 13 af de 107 bemærkninger, der ikke var fulgt op på, eller som 
var ved at blive behandlet, at de nødvendige korrigerende foranstaltninger ikke var 
under agenturernes kontrol (alene). 
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Figur 12 - Agenturernes bestræbelser på at følge op på tidligere års 
bemærkninger 

 
Kilde: Revisionsretten. 

47 Under sidste års årlige revision gennemgik vi agenturernes regnskabsmiljø. Efter 
Revisionsrettens bemærkninger om regnskabsførernes uafhængighed tog de fleste 
agenturer fat på spørgsmålet i 2018, men to gjorde ikke (EACEA, EFSA). Der blev 
konstateret en lignende tendens med hensyn til (gen)valideringer af 
regnskabssystemer, der ikke var sat i gang. I alle de syv agenturer, hvor vi havde 
rapporteret om et sådant behov i 2018, var der gennemført korrigerende 
foranstaltninger i 2018. 

48 Der var også gjort gode fremskridt med indførelsen af e-indkøb. Figur 13 
nedenfor viser de fremskridt, der var gjort med indførelsen af værktøjerne ved 
udgangen af 2018.  

Figur 13 - E-indkøb er på vej 

 
Kilde: Revisionsretten. 

49 Der blev også gjort visse fremskridt i 2018 med hensyn til indførelsen af SYSPER II, 
som er det HR-forvaltningsværktøj vedrørende menneskelige ressourcer, som 
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Kommissionen har udviklet. Figur 14 nedenfor viser, at yderligere fem agenturer 
indførte værktøjet i 2018. 

Figur 14 - Indførelsen af HR-værktøjet SYSPER II 

 
*Tallet i den sidste linje for 2018 omfatter også EPPO. 
Kilde: Revisionsretten. 
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Figur 15 - Dechargeproceduren for de fleste agenturer 

 
Kilde: Revisionsretten. 

51 I modsætning til andre agenturer er det fuldt selvfinansierende decentrale 
agentur EUIPO imidlertid underlagt en dechargeprocedure, der varetages af dets 
budgetudvalg og ikke af Europa-Parlamentet og Rådet. Tilsvarende gælder det for de 
to andre fuldt selvfinansierende agenturer, SRB og CPVO, at den årlige budget- og 
dechargeprocedure varetages af deres bestyrelser. Disse forskellige procedurer er 
fastsat i deres grundforordninger. 

52 Det drejer sig om selvfinansierede agenturer og organer, hvis budgetter ikke 
indgår i Unionens almindelige budget, men hvis indtægter stammer fra udøvelsen af 
offentlig myndighed på grundlag af EU-retten. Revisionsretten har derfor konsekvent 
givet udtryk for, at de samme principper for ansvarlighed og gennemsigtighed bør 
gælde for alle EU-relaterede organer. Med hensyn til EUIPO gav Revisionsretten udtryk 
for bekymring over kontorets budgetdechargeprocedure i sine udtalelser fra 20159 og 
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201910. For så vidt angår SRB11 og CPVO12 gav Revisionsretten også udtryk for 
bekymring i sine udtalelser fra 2015.  

  

                                                      
10 Jf. Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2019 om forslag til forordning BC-01-2019 fra 

budgetudvalget i Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret om kontorets 
finansielle bestemmelser. 

11 Jf. Revisionsrettens udtalelse nr. 3/2015 om forslag til finansforordning for Den Fælles 
Afviklingsinstans, der fastlægger de finansielle bestemmelser for Afviklingsinstansen. 

12 Jf. udtalelse nr. 2/2015 om forslag om ændring af finansforordningen for EF-
Sortsmyndigheden. 
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Resultater fra andre agenturrelaterede 
produkter udsendt af Revisionsretten 

Revisionsrettens særberetning nr. 29/2018: EIOPA bidrog 
væsentligt til tilsynet og stabiliteten i forsikringssektoren, men 
der er fortsat store udfordringer 

53 Under en særlig revision, der blev foretaget som supplement til vores årlige 
finansielle og juridisk-kritiske revision af EIOPA, undersøgte vi, om myndigheden 
bidrager effektivt til tilsynet og den finansielle stabilitet i forsikringssektoren. Vi 
analyserede navnlig EIOPA's tiltag inden for tilsyn og tilsynsmæssig konvergens, 2016-
stresstesten af forsikringssektoren og tilstrækkeligheden af EIOPA's ressourcer og 
ledelsesforhold. 

54 Vores samlede konklusion er, at EIOPA har gjort god brug af en bred vifte af 
værktøjer til at støtte tilsynsmæssig konvergens og finansiel stabilitet. EIOPA, de 
nationale tilsynsmyndigheder og lovgiverne står imidlertid stadig over for store 
udfordringer, f.eks. i forbindelse med reformen af de europæiske tilsynsmyndigheder 
og Solvens II-revisionerne. Endvidere anbefalede vi EIOPA at tilføre flere menneskelige 
ressourcer til tilsynsopgaverne med henblik på at forbedre produktiviteten og 
effektiviteten af sine tiltag. De samlede revisionskonklusioner sammen med de 
tilhørende anbefalinger og EIOPA's svar findes i vores særberetning nr. 29/2018, der 
ligger på vores websted eca.europa.eu. 

Revisionsrettens særlige årsberetning i medfør af artikel 92, 
stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser, 
der er opstået som følge af Afviklingsinstansens, Rådets og 
Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til denne 
forordning i regnskabsåret 2017 

55 I medfør af artikel 92, stk. 4, i SRM-forordningen undersøger vi hvert år, om der 
foreligger eventualforpligtelser, som er opstået som følge af Afviklingsinstansens, 
Rådets og Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til denne forordning. 
Revisionskonklusionerne for regnskabsåret 2017 sammen med de tilhørende 
anbefalinger og SRB's svar findes i vores særberetning, der ligger på vores websted 
eca.europa.eu. 

https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/da/Pages/ecadefault.aspx
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Andre særberetninger fra Revisionsretten, der henviste til et 
eller flere agenturer 

56 Ud over de revisionsberetninger, der specifikt omhandlede agenturerne, 
udsendte vi i løbet af 2018 også et antal særberetninger om gennemførelsen af EU's 
politikker, som henviste til en række af agenturerne (jf. figur 16). 
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Figur 16 - Andre særberetninger fra Revisionsretten, der henviser til 
agenturer 

 
Kilde: Revisionsretten.  
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EU-midler: behov for en 
større indsats 

FFR 1a FFR 2 FFR 3 Selvfinansierende



 36 

 

Liste over akronymer for EU's 
agenturer og andre organer 

Akronym Fuldt navn Placering 

ACER Agenturet for Samarbejde mellem 
Energireguleringsmyndigheder 

Ljubljana, Slovenien 

BEREC-
kontoret 

Støttekontoret for Sammenslutningen af 
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for 
Elektronisk Kommunikation 

Riga, Letland 

CdT Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer 

Luxembourg, 
Luxembourg 

Cedefop Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse 

Thessaloniki, 
Grækenland 

Cepol Den Europæiske Unions Agentur for 
Uddannelse inden for Retshåndhævelse 

Budapest, Ungarn 

CHAFEA Forvaltningsorganet for Forbrugere, 
Sundhed, Landbrug og Fødevarer 

Luxembourg, 
Luxembourg 

CPVO EF-Sortsmyndigheden Angers, Frankrig 

EACEA Forvaltningsorganet for Undervisning, 
Audiovisuelle Medier og Kultur 

Bruxelles, Belgien 

EASA Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur Köln, Tyskland 

EASME Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore 
Virksomheder 

Bruxelles, Belgien 

EASO Det Europæiske Asylstøttekontor Valletta, Malta 

EBA Den Europæiske Banktilsynsmyndighed Paris, Frankrig 

ECDC Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme 

Stockholm, Sverige 

ECHA Det Europæiske Kemikalieagentur Helsingfors, Finland 

EEA Det Europæiske Miljøagentur København, Danmark 

EFCA EU-Fiskerikontrolagenturet Vigo, Spanien 
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EFSA Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet 

Parma, Italien 

EIGE Det Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder 

Vilnius, Litauen 

EIOPA Den Europæiske Tilsynsmyndighed for 
Forsikrings- og 
Arbejdsmarkedspensionsordninger 

Frankfurt, Tyskland 

EIT Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi 

Budapest, Ungarn 

ELA Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed Bratislava, Slovakiet 

EMA Det Europæiske Lægemiddelagentur Amsterdam, 
Nederlandene 

EMCDDA Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug  

Lissabon, Portugal 

EMSA Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed Lissabon, Portugal 

ENISA Den Europæiske Unions Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed 

Heraklion, Grækenland 

EPPO Den Europæiske Anklagemyndighed Luxembourg, 
Luxembourg 

ERA Den Europæiske Unions Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig 

ERCEA Forvaltningsorganet for Det Europæiske 
Forskningsråd 

Bruxelles, Belgien 

ESA Euratoms Forsyningsagentur Luxembourg, 
Luxembourg 

ESMA Den Europæiske Værdipapir- og 
Markedstilsynsmyndighed 

Paris, Frankrig 

ETF Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut Torino, Italien 

EUIPO Den Europæiske Unions Kontor for 
Intellektuel Ejendomsret 

Alicante, Spanien 

eu-LISA Det Europæiske Agentur for den 
Operationelle Forvaltning af Store IT-
systemer inden for Området med Frihed, 
Sikkerhed og Retfærdighed 

Tallinn, Estland 
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EU-OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur Bilbao, Spanien 

Eurofound Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene 

Dublin, Irland 

Eurojust Den Europæiske Unions Enhed for Retligt 
Samarbejde 

Haag, Nederlandene 

Europol Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde 

Haag, Nederlandene 

FRA Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder 

Wien, Østrig 

Frontex Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning  

Warszawa, Polen 

GSA Det Europæiske GNSS-Agentur Prag, Den Tjekkiske 
Republik 

INEA Forvaltningsorganet for Innovation og 
Netværk 

Bruxelles, Belgien 

REA Forvaltningsorganet for Forskning Bruxelles, Belgien 

SRB Den Fælles Afviklingsinstans Bruxelles, Belgien 
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Revisionsholdet 

 

Tredje række (fra venstre mod højre): Hans Christian Monz (opgaveansvarlig), 
Sevdalina Todorova (revisor), Joao Pedro Bento (revisor), Tomas Mackevicius (attaché), 
Arunas Juozulynas (opgaveansvarlig), Flavia Di Marco (revisor), Mindaugas Pakstys 
(kabinetschef). 

Anden række (fra venstre mod højre): Bob De Blick (revisor), Janis Gaisonoks 
(udstationeret national ekspert), Roberto Sanz Moratal (revisor), Mari Liis Pelmas 
Gardin (sekretær), Iveta Adovica (revisor), Christine Becker (revisor), Andrea Ferraris 
(opgaveansvarlig), Andreja Pavlakovic Milosavljevic (opgaveansvarlig), 
Alexandra Mazilu (grafisk designer). 

Forreste række (fra venstre mod højre): Julio Cesar Santin Santos (revisor), 
Helder Vasco Travado (revisor), Peter Eklund (opgaveansvarlig), Friedemann Zippel 
(ledende administrator), Judita Frangez (sekretær), Rimantas Sadzius (medlem af 
Revisionsretten), Ioanna Metaxopoulou (direktør for Afdeling IV), Svetoslava Tashkova 
(revisor), Jonathan Lannin (praktikant). 
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