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SISSEJUHATUS 

1. Riias asuv elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 

(edaspidi „büroo”) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1211/20091. 

Büroo peamine ülesanne on pakkuda elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste 

ühendatud ametile (BEREC) professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid ning 

reguleerivate asutuste nõukogu juhtimisel koguda ja analüüsida teavet elektroonilise side 

kohta ning levitada liikmesriikide reguleerivates asutustes head reguleerimistava – näiteks 

ühiseid lähenemisviise, metoodikat ja juhiseid ELi reguleeriva raamistiku rakendamiseks2

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 

tehingute otsesest testimisest ning büroo järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste 

kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste audiitorite tööst saadud auditi 

tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda: 

a) büroo raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 ja eelarve täitmise 

aruannetest4

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. 

 31. detsembril 2014. aastal lõppenud eelarveaasta kohta, 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab büroo raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest 

ning aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

                                                      

1 ELT L 337, 18.12.2009, lk 1. 

: 

2 II lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte büroo pädevusest ja tegevusest. 

3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 
muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. 

4 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 
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a) juhtkonna kohustused seoses büroo raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad 

finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi 

kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud 

olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel6

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise 

põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma 

mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid 

meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke 

menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks. 

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute 

koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. Haldusdirektor kiidab büroo 

raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva 

teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat 

kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab büroo finantsolukorra kohta 

kõikides olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule7

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud 

summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid 

 

kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste 

rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja 

läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et büroo raamatupidamise aastaaruanne 

ei sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed. 

                                                                                                                                                                      
5 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50. 

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstandardite 
Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS) / rahvusvahelistel 
finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 

7 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest 

või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa Liidu 

õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab 

audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase 

esitamisega seonduvaid mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka 

arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning raamatupidamise 

aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 

kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas büroo raamatupidamise 

aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele8

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase 

aluse kinnitava avalduse esitamiseks. 

. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab büroo raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes 

aspektides õiglaselt büroo finantsolukorda 31. detsembri 2014. aasta seisuga ning büroo 

finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni 

peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 

kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on büroo 2014. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta 

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja 

korrektsed. 

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA 

11. Kulukohustustega seotud assigneeringute üldine määr tõusis 98 protsendile 

(2013. aastal 87 %). Üle kantud kulukohustustega kaetud assigneeringute summa suurenes 

                                                      

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 
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aga 23 %, moodustades 0,9 miljonit eurot (2013. aastal 13 % ehk 0,5 miljonit eurot). See on 

eelkõige seotud põhitegevusega (III jaotis), nagu elektroonilise side pooleliolevad uuringud. 

12. Eelarvevahendite ümberpaigutuste suur arv muutis oluliselt esialgse eelarve ülesehitust: 

I jaotis (personalikulud) vähenes 17 %, II jaotis (halduskulud) 44 % ja III jaotis (tegevuskulud) 

60 %. Selle peamine põhjus oli pooleliolevate uuringute rahastamine (punkt 11). 

13. 2014. aasta eelarves ette nähtud eraldis, mille pidid moodustama BERECi 

vaatlejastaatusega EFTA9

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

 riikide reguleerivate asutuste osamaksed, ei realiseerunud, kuna 

puudusid kokkulepped EFTA riikidega. 

14. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva aruande 

vastu 8. septembri 2015. aasta koosolekul Luxembourgis. 

. 

 

   Kontrollikoja nimel 

 

    president 

  Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 

                                                      

9 Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon. 
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I lisa 

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata) 

2011 
Büroo ei olnud veel vastu võtnud ega rakendanud kõiki sisekontrollistandardeid.  Lõpetatud (vastuvõtmine) 

Pooleli (rakendamine) 

2012 
Büroo ei olnud veel rakendanud sisekontrollistandardeid „Eesmärgid ja tulemusnäitajad” 
(standard nr 5), „Protsess ja protseduurid” (standard nr 8), „Dokumendihaldus” (standard nr 11) 
ning „Teave ja teabeedastus” (standard nr 12). 

Lõpetatud 

2012 

2011. aastast üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringuid tühistati summas ligikaudu 
101 000 eurot (45 %). 2012. aasta assigneeringutest jäi kasutamata 545 000 eurot (17 % 
aasta 2012 koguassigneeringutest) ning tuli samuti tühistada. 2013. aastasse kanti üle suur osa 
kulukohustustega seotud assigneeringutest (611 000 eurot ehk 19 % kõigist ülekantud 
kulukohustustega seotud assigneeringutest). Nimetatud asjaolu näitab, et bürool on raskusi oma 
tegevuse kavandamise ja/või rakendamisega. 2012. aastasse tehtud ülekandmised olid peamiselt 
seotud ajakavast maha jäänud värbamismenetlustega ning ekspertide lähetuskulude kiire 
esitamise ja hüvitamise korra puudumisega. 

Ei kohaldata 

2013 

Eelarve täitmise määrad on märkimisväärselt paranenud. See näitab, et on tehtud edusamme 
büroo tegevuse kavandamisel ja õigeaegsel elluviimisel. 2012. aastast üle kantud vahendite 
tühistamise määr (28 %) on küll endiselt suhteliselt kõrge (2012. aastal 45 %), kuid 
kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste summa vähenes 461 983 euroni (13 % ) 
– 2012. aastal oli sama näitaja 611 223 eurot (19 %). Ülekandmised olid peamiselt seotud 
2013. aasta teises pooles sõlmitud lepingutega, mis puudutasid 2013. ja 2014. aasta tegevust. 

Ei kohaldata 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar 
Parandusmeetmete võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata /ei 
kohaldata) 

2013 
2013. aastal ekspertide kulude hüvitamiseks tehtud 1 183 maksest tehti 1 078 hilinemisega. 
Ettenähtust hiljem tehtud maksete hilinemise keskmine kestus oli 2013. aasta esimesel poolel 
78 päeva ning teisel poolel 33 päeva. 

Pooleli 

 



 1 

ADB057201ET04-15PP-CH040-15APCFIN-RAS-BEREC_2014-TR.docx 8.9.2015 

II lisa 

Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo  
(Riia) 

Pädevus ja tegevus 

Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad  
(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artikkel 114) 

Elektroonilise side alaste õigusaktide ühtlustamine. 

Büroo pädevus  
(Euroopa 
Parlamendi ja 
nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1211/2009)  

Büroo pädevus on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1211/2009. 
Artiklis 6 osutatud büroo pakub BERECile haldusalaseid ja professionaalseid 
tugiteenuseid. 
Büroo töö toimub reguleerivate asutuste nõukogu järelevalve all. 

Juhtimine Bürool on juhtkomitee ja haldusdirektor. Nemad jagavad omavahel haldus- ja 
finantsvastutuse, k.a vastutuse töötajate eest. 
Vastutus töötajate ametisse nimetamise eest lasub aga vaid juhtkomiteel 
(artikli 7 lõige 4). 
Reguleerivate asutuste nõukogu annab büroole suuniseid rubriigis 
„2014. aasta tooted ja teenused” esitatud toodete ja teenuste kohta. 

2014. aastal büroo 
käsutusse antud 
ressursid (sulgudes 
2013. aasta 
andmed) 

Lõplik eelarve: 4 162 874,00 eurot (3 557 218,93 eurot) (paranduseelarve ja 
sihtotstarbeline sisetulu) 
Töötajate arv seisuga 31. detsember: 24 (25) 

2014. aasta tooted 
ja teenused 

Reguleerivate asutuste nõukogu suuniste põhjal osutas büroo järgmisi 
teenuseid: 
− haldusalased ja professionaalsed tugiteenused BERECile; 
− riikide reguleerivatelt asutustelt teabe kogumine ning teabevahetus ja -

edastus; 
− hea reguleerimistava levitamine riikide reguleerivate asutuste vahel ELi 

siseselt ja kolmandatele pooltele; 
− esimehe abistamine reguleerivate asutuste nõukogu ja juhtkomitee töö 

ettevalmistamisel; 
− reguleerivate asutuste nõukogu loodud ekspertide töörühmade 

toetamine. 

Allikas: büroo edastatud lisa. 
 



Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications 
 

BEREC Office reply – ET 

 
 

   BÜROO VASTUSED 
 

 

11. Amet võtab teadmiseks eelarve haldamist käsitleva kommentaari kulukohustuste assigneeringute 
kasutusmäära (98%) paranemise kohta võrreldes 2013. aastaga (87%). 2014. aasta eelarve koostati 2012. 
aastal, BERECi büroo eelarve haldamise varases etapis. Korrapärase seire parandamiseks on võetud kasutusele 
uued vahendid, mis võimaldavad tõhusamat planeerimist. 

BERECi büroo peab oluliseks kontrollikoja tähelepanekut, milles osutatakse kulukohustuste assigneeringute 
ülekandmise määra 23% tõusule (0,9 miljonit eurot) (2013. aastal 13%, 0,5 miljonit eurot), mis oli seotud 
eeskätt tegevuskuludega (III jaotis), näiteks jätkuvate elektroonilise side uuringutega. Need suuremahulised 
uuringud tellis juhtkomitee seoses tegevusprojektide käivitamisega (võrgu neutraalsuse uuring, u 390 000 
eurot, BERECi võrgu uuring, 105 000 eurot, ja sektoriuuringud, üle 260 000 euro). Eespool nimetatud 
projektide varane rakendamine lükkus muu hulgas edasi uue haldusjuhi ja uue programmihaldusüksuse 
juhataja ametisse nimetamise tõttu (vastavalt aprillis ja augustis 2014). 

BERECi büroo on seadnud eesmärgiks vähendada 2015. aastal kulukohutuste assigneeringute ülekandmise 
määra. 

 

12. BERECi büroo peab oluliseks kontrollikoja tähelepanekut, milles osutatakse eelarves tehtud ülekandmiste 
suurele arvule, mis muutis oluliselt esialgset eelarvet: I jaotis (personalikulud) vähenes 17%, II jaotis 
(halduskulud) vähenes 44% ning III jaotis (tegevuskulud) suurenes 60%, peamiselt jätkuvate uuringute 
finantseerimise tõttu. Büroo arendab järjepidevalt tegevuspõhist planeerimissüsteemi, et veelgi vähendada 
ülekandeid eelarves. 

 

13. BERECi büroo võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse, et BERECi tegevuses vaatlejana osalevate EFTA1

                                                 
1 Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon 

 
riikide reguleerivate asutuste osamaksed ei laekunud 2014. aasta eelarvesse EFTA riikidega kokkulepete 
puudumise tõttu. 2015. aasta eelarvet korrigeeriti sellele vastavalt. Komisjon peab asjaomaste riikidega EFTA 
kokkulepete üle läbirääkimisi, kuid BERECi büroo ei saa neid läbirääkimisi ega kokkulepete sõlmimise protsessi 
kuidagi mõjutada. 
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