
KERTOMUS

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston vastaus

(2017/C 417/03)

JOHDANTO

1. Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (jäljempänä ”virasto”) perustettiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1211/2009 (1). Riiassa sijaitsevan viraston pääasiallisena tehtävänä 
on, sääntelyneuvoston ohjaamana, antaa asiantuntijatukea ja hallinnollista tukea Euroopan sähköisen viestinnän 
sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle, kerätä ja analysoida tietoja sähköisestä viestinnästä sekä levittää parhaita 
sääntelykäytänteitä, kuten EU:n sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanoa koskevia yhteisiä lähestymistapoja, menetelmiä tai 
suuntaviivoja, kansallisten sääntelyviranomaisten keskuudessa.

2. Taulukossa esitetään viraston avainluvut (2).

Taulukko

Viraston avainluvut

2015 2016

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 4,0 4,2

Henkilöstö 31. joulukuuta (2) 26 27

(1) Talousarviota koskevat luvut perustuvat maksumäärärahoihin.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

3. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden 
tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.

LAUSUNTO

4. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (3) ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta (4) 
31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.
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(1) EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.
(2) Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: www.berec.europa.eu.
(3) Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä 

yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.
(4) Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu kaikki talousarviotapahtumat ja talousarvion 

liitetiedot.

http://www.berec.europa.eu


Tilien luotettavuus

Lausunto tilien luotettavuudesta

5. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 
sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoito-
vuodelta viraston varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 
Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

6. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana 
olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut

Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana 
olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

8. Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja viraston varainhoitoasetuksen mukaisesti tilinpäätöksen 
laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön 
ja ylläpitää sisäiset kontrollit, joiden pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että tilinpäätöksessä 
mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä sääntelevien normien mukaisia. Viraston toimiva johto on viime 
kädessä vastuussa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

9. Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan 
johdon on tuotava tarvittaessa esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan 
jatkuvuuden periaatteen pohjalta.

10. Hallintoelinten vastuulla on valvoa organisaation tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

11. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä 
olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa 
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille 
tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että 
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta 
jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
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12. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä 
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 
tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden kannalta. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet, mutta tarkoituksena ei ole esittää lausuntoa sisäisten 
kontrollien vaikuttavuudesta. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja 
toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilien yleisen esittämistavan arvioiminen.

13. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa komissiolta saadun tuen ja arvioi tarvittaessa menettelyt, joilla 
virasto kerää palkkioita ja muita tuloja.

14. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on 
kirjattu ja hyväksytty. Tarkastus kattaa ennakkomaksuja lukuun ottamatta kaikentyyppiset maksut siinä vaiheessa, kun 
maksu on suoritettu. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat on käytetty 
asianmukaisesti, ja virasto hyväksyy tositteen ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana 
vuonna tai myöhemmin.

15. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 4 kohdassa säädetyn mukaisesti (5) tilintarkastustuomioistuin on tätä 
kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan viraston tilien 
osalta suorittaman tarkastustyön.

16. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET TOIMIEN LAILLISUUDESTA JA ASIANMUKAISUUDESTA

17. Maaliskuussa 2016 virasto käynnisti hankintamenettelyn, jonka tavoitteena oli tehdä puitesopimus viraston 
henkilöstön lapsille tarkoitettujen kahden Riiassa toimivan kansainvälisen koulun kanssa. Tarjouspyynnön teknisissä 
eritelmissä todetaan, että virasto tekee yhden rinnakkaisen kaskadiperusteisen puitesopimuksen kahden talouden toimijan 
kanssa. Sopimuksentekoperusteiden mukaan koulun valinnasta päättävät kuitenkin vanhemmat. Näin ollen heinäkuussa 
2016 tehty 400 000 euron puitesopimus perustuu ristiriitaisiin käsitteisiin, mikä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta 
virastolle ja kouluille. Lisäksi puitesopimus oli tässä nimenomaisessa tapauksessa tarpeeton.

18. Uudelleenluokittelun jälkeen yksi henkilöstön jäsen nimitettiin ylempään palkkaluokkaan suoraan palkkatasolle 2 
eikä palkkatasolle 1. Menettely ei ole EU:n henkilöstösääntöjen mukainen.

HUOMAUTUKSET MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA JA TULOKSELLISUUDESTA

19. Maaliskuussa 2016 virasto teki 60 000 euron suuruisen sopimuksen, joka koski henkilöstöresursseihin liittyviä 
ammatillisia tuki- ja konsultointipalveluja. Hankintamenettely oli yksinomaan hintaperusteinen. Jos konsultti palkataan 
siten, että sopimuksentekoperusteissa ei oteta huomioon pätevyyttä ja asiantuntemusta, parasta vastinetta rahoille ei kyetä 
varmistamaan.

MUITA HUOMAUTUKSIA

20. Vuonna 2016 keskimääräinen työskentelyjakso virastossa oli 2,58 vuotta ja henkilöstön vaihtuvuus oli suuri (25 
prosenttia). Tilanne vaikuttaa viraston toiminnan tehokkuuteen ja aiheuttaa riskejä sen työohjelmien toteuttamiselle. 
Mahdollisena syynä on isäntävaltiossa sovellettu palkan korjauskerroin (73 prosenttia 1. heinäkuuta 2016).
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(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).



21. Viraston perustamisasetuksessa ei edellytetä säännöllisiä ulkoisia tuloksellisuuden arviointeja. Viraston olisi 
harkittava yhdessä komission kanssa tällaisen arvioinnin tilaamista vähintään viiden vuoden välein. Näin toimitaan 
useimmissa muissa erillisvirastoissa. Tällainen vaatimus olisi otettava käyttöön, kun perustamisasetusta tarkistetaan 
tulevaisuudessa.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

22. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ MUGU-
RUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 19. syyskuuta 2017 pitämässään 
kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2014

Vuoden 2014 talousarvioon tehty määrärahavaraus EFTA-maiden (1) 
kansallisten sääntelyviranomaisten maksuosuuksia varten ei EFTA- 
maiden kanssa tehtyjen sopimusten puuttuessa konkretisoitunut 
(kansalliset sääntelyviranomaiset olivat yhteistyöelimessä tarkkaili-
joina).

Tekemättä

2015

Virasto teki vuonna 2013 nelivuotisen puitesopimuksen tapahtu-
manjärjestäjän palveluista. Se kuitenkin aliarvioi tarpeensa, ja 
joulukuussa 2014 sopimuksen mukainen enimmäismäärä varoja 
oli käytetty. Uutta puitesopimusta koskeva hankintamenettely 
käynnistettiin kuitenkin vasta elokuussa 2015. Tällä välin virasto 
jatkoi palvelujen hankintaa samalta palveluntarjoajalta tekemällä 
neuvottelumenettelyjen perusteella tilauksia ja arvoltaan vähäisiä 
sopimuksia (2). Tällä tavoin hankittujen palvelujen kokonaismäärä 
ylitti kynnysarvon (3). Olisi pitänyt soveltaa avointa menettelyä, jossa 
kaikki kiinnostuneet talouselämän toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Toteutettu

2015

Tarkastettu viraston talousarvion toteuttamista koskeva selvitys 
eroaa yksityiskohtaisuuden osalta useimpien muiden virastojen 
antamista selvityksistä. Tämä osoittaa, että virastojen talousarvio-
selvityksiä varten tarvitaan selvät suuntaviivat.

Toteutettu

2015

Seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen sidottujen määrärahojen 
osuus oli suuri osastossa 2 (hallintomenot): niiden määrä oli 
134 228 euroa eli 44 prosenttia (2014: 91 757 euroa eli 40 
prosenttia). Siirrot johtuivat lähinnä palveluista, joiden toimitukset 
jatkuvat vuoden 2015 jälkeen.

Ei relevantti

(1) Euroopan vapaakauppaliitto.
(2) Hankintasäännöt rajoittavat kilpailun tilausten tapauksessa yhteen ehdokkaaseen ja arvoltaan vähäisten sopimusten tapauksessa 

kolmeen ehdokkaaseen.
(3) Tehtyjen sopimusten yhteisarvo on noin 80 000 euroa, mutta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 137 artiklassa 

on vahvistettu 60 000 euron kynnysmäärä.
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BEREC-VIRASTON VASTAUS

18. Isäntävaltio Latvialla ei ole Eurooppa-koulujärjestelmään akkreditoitua koulua. Uuden koulun akkreditoiminen 
Eurooppa-koulujärjestelmään on pitkä prosessi. Tällä välin BEREC-virasto on väliaikaisena toimenpiteenä tehnyt suoria 
sopimuksia sellaisten koulujen kanssa, joiden pääasiallinen opetuskieli on englanti, ranska ja saksa. Tämän tarkoituksena on 
varmistaa henkilöstön jäsenten lapsille kansainvälinen kouluopetus, joka noudattaa Euroopan unionin sääntelyvirastojen 
henkilöstöpolitiikasta annettuja komission ohjeita (1). BEREC-virasto yhtyy tilintarkastajien näkemyksiin siitä, että 
palveluista tehtäviin puitesopimuksiin turvautuminen ei ole asianmukaista BEREC-viraston koulujärjestelyjen yhteydessä, 
ja se aikoo vastedes tehdä koulujen kanssa suoria palvelusopimuksia ilman hankintamenettelyjä. BEREC-virasto toivoo, että 
komission päivitetyissä suuntaviivoissa otettaisiin huomioon opetuspalvelujen erityisluonne.

19. Uudelleenluokituksesta vastaavan pariteettikomitean tekemien suositusten ja kaikkien uudelleenluokituksen kriteerit 
täyttävien väliaikaisten henkilöstön jäsenten tietojen perusteella nimittävä viranomainen hyväksyi luettelon uudel-
leenluokiteltavista väliaikaisista henkilöstön jäsenistä.

Tämän lisäksi nimittävä viranomainen suostui hallintojohtajan ehdotuksesta ja asiaa perinpohjaisesti tarkasteltuaan 
luokittelemaan työntekijän uudelleen ylempään palkkaluokkaan palkkatasolle 2 palkkatason 1 sijasta. Asia on kirjattu 
ennakkopoikkeuksena vakiintuneista varainhoidon säännöistä ja menettelyistä poikkeamista koskevien ohjeiden mukaisesti.

20. BEREC-virasto on hyvin paljon samaa mieltä henkilöstöhallinnon palveluista tehtyä puitesopimusta koskevan 
huomautuksen kanssa. Ensimmäisen erityissopimuksen täytäntöönpano on jo tuonut esille joitakin ongelmia, jotka liittyvät 
siihen, että sopimus tehtiin yksinomaan hinnan perusteella eikä konsultin ammattipätevyyden ja kokemuksen perusteella.

BEREC-virasto on täysin samaa mieltä tarkastajien tekemien huomautusten kanssa ja on lakkauttanut puitesopimuksen. 
Virasto aikoo toteuttaa eri strategiaa tarvittavien palvelujen hankkimiseksi.

21. BEREC-virasto myöntää, että henkilöstön suuri vaihtuvuus on riskitekijä, ja se on kirjattu riskirekisteriin 
merkittävänä riskitekijänä. Kun otetaan erityisesti huomioon viraston pieni koko, henkilöstön suurella vaihtuvuudella on 
vielä merkittävämpi kielteinen vaikutus (BEREC-virasto on pienin EU:n hajautetuista virastoista).

Viraston johto tekee jatkuvasti töitä lieventävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, mutta on korostettava, että BEREC- 
virastolla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa joihinkin rakenteellisiin ja ulkoisiin horisontaalisiin tekijöihin, joilla on vaikutusta 
vaihtuvuuteen, koska ne johtuvat BEREC-viraston alueellisesta ja paikallisesta toimintaympäristöstä.

Riskitekijää on vahvistanut viimeaikainen vähennys nettopalkoissa, joka on seurausta Latvian korjauskertoimen jatkuvasta 
pienentämisestä.

BEREC-viraston tekemät tai suunnittelemat toimet tilanteen parantamiseksi voivat ainoastaan lieventää riskiä. Jotta 
henkilöstön pysymistä koskevaan ongelmaan voitaisiin kunnolla pureutua, on suoritettava ulkoisia toimenpiteitä erityisesti 
nykyiseen korjauskertoimien järjestelmään.

22. BEREC-virasto on tehnyt komission kanssa yhteistyötä sen perustamisasetuksen 25 artiklassa säädetyn 
arviointikertomuksen valmistelemiseksi, ja virasto on valmis yhteistyöhön komission kanssa tulevia arviointeja varten. 
BEREC-virasto aikoo noudattaa kaikkia vaatimuksia, jotka lainsäätäjä sille mahdollisesti asettaa tällä alueella. BEREC-asetus 
on parhaillaan uudelleentarkastelun kohteena, ja komission ehdotukseen sisältyy erityissäännös viiden vuoden välein 
tehtävästä arvioinnista. 
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