
ZIŅOJUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un 
Biroja atbilde

(2017/C 417/03)

IEVADS

1. Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”), kurš atrodas Rīgā, izveidoja 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (1). Biroja galvenais uzdevums ir sniegt Eiropas Elektronisko 
komunikāciju regulatoru iestādei (BEREC) profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus un Regulatoru padomes 
vadībā vākt un analizēt informāciju par elektroniskajām komunikācijām un izplatīt valstu regulatīvajām iestādēm regulatīvo 
paraugpraksi, piemēram, kopīgas pieejas, metodoloģijas vai vadlīnijas par ES tiesiskā regulējuma īstenošanu.

2. Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti tabulā (2).

Tabula

Biroja galvenie skaitliskie dati

2015 2016

Budžets (miljoni EUR) (1) 4,0 4,2

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 26 27

(1) Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.
(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Biroja sniegtie dati.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Biroja 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4. Mēs revidējām:

a) Biroja pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (3) un budžeta izpildes pārskatus (4) par 2016. gada 31. decembrī slēgto 
finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.
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(1) OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.
(2) Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.berec.europa.eu.
(3) Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, 

kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.
(4) Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

http://www.berec.europa.eu


Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5. Mēs uzskatām, ka Biroja pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi 
atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu 
pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Biroja finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem 
grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7. Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos 
aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8. Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Biroja finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt 
pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem 
pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un 
īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas 
būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu 
darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Biroja vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību.

9. Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Biroja spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, 
kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10. Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11. Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Biroja pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka 
tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto 
darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr 
tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un 
tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos 
lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.
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12. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, 
tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar 
pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai 
izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles 
mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 
izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu 
piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13. Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Biroja maksu un citu 
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14. Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un 
pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa 
maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Birojs pieņem 
attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15. Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas 
darbu saistībā ar Biroja pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (5) 208. panta 4. punktā.

16. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

17. 2016. gada martā Birojs sāka iepirkuma procedūru, kuras mērķis bija parakstīt vienu pamatlīgumu ar abām Rīgas 
starptautiskajām skolām par savu darbinieku bērnu izglītošanu. Kaut arī konkursa tehniskās specifikācijas paredzēja, ka 
Birojs izveidos vienu saliktu pamatlīgumu pēc kaskādes principa ar diviem operatoriem, līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas 
kritērijos bija noteikts, ka skolu izvēlēsies vecāki. Attiecīgi 400 000 EUR vērtais pamatlīgums, kuru parakstīja 2016. gada 
jūlijā, balstās uz pretrunīgām nostādnēm, kas rada juridisku neskaidrību Birojam un skolām. Turklāt šajā konkrētajā 
gadījumā pamatlīgums nebija vajadzīgs.

18. Pēc klasifikācijas pārskatīšanas vienam darbiniekam bija piešķirta augstāka pakāpe uzreiz 2. līmenī, nevis 1. līmenī, 
un tas neatbilst ES Civildienesta noteikumiem.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

19. 2016. gada martā Birojs parakstīja 60 000 EUR vērtu līgumu, lai nodrošinātu ar cilvēkresursiem saistīto 
profesionālo atbalstu un konsultāciju pakalpojumus. Iepirkuma procedūra balstījās tikai uz cenu. Konsultanta nolīgšana, 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos neņemot vērā kompetenci un pieredzi, nenodrošina ieguldīto līdzekļu labāko 
atdevi.

CITI KOMENTĀRI

20. 2016. gadā vidējais nodarbinātības ilgums Birojā bija 2,58 gadi, bet darbinieku mainība bija liela – 25 %. Šāds 
stāvoklis negatīvi ietekmē Biroja efektivitāti un apdraud tā darba programmu īstenošanu. Viens no iespējamiem iemesliem ir 
algu korekcijas koeficients, ko piemēro uzņēmējvalstī (2016. gada 1. jūlijā – 73 %).
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(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).



21. Biroja izveides regula neprasa veikt periodiskus ārējus darbības rezultātu novērtējumus. Birojam kopā ar Komisiju 
jāapsver iespēja pasūtīt šādu novērtējumu vismaz reizi piecos gados, kā to dara lielākā daļa aģentūru. Šāda prasība ir 
jāievieš, kad notiks izveides regulas pārskatīšana.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

22. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, 
ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas 
palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE 
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PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav 
sākta/neattiecas)

2014
Līdzekļi, kas 2014. gada budžetā bija paredzēti ieguldījumiem no 
tām EBTA (1) valstu regulatīvajām iestādēm, kurām Birojā ir 
novērotājas statuss, neienāca, jo nebija nolīgumu ar EBTA valstīm.

Ieviešana nav sākta

2015

Birojs 2013. gadā parakstīja četru gadu pamatlīgumu par profesio-
nālu pasākumu organizēšanas pakalpojumiem. Taču Birojs bija par 
zemu novērtējis vajadzības, un jau 2014. gada decembrī bija iztērēta 
visa līguma summa. Iepirkuma procedūru ar mērķi noslēgt jaunu 
pamatlīgumu uzsāka tikai 2015. gada augustā. Starplaikā Birojs 
iepirka attiecīgos pakalpojumus no tā paša pakalpojumu sniedzēja, 
izmantojot pasūtījuma uzdevumus un zemas vērtības līgumus 
(sarunu procedūras) (2). Šādā veidā iepirkto pakalpojumu summa 
pārsniedza robežvērtību (3). Būtu bijis jāizmanto atklātu iepirkuma 
procedūru, kurā pieteikumus var iesniegt visi ieinteresētie ekono-
miskie partneri.

Ieviests

2015

Revidētais Biroja budžeta izpildes ziņojums detalizācijas pakāpes 
aspektā atšķiras no lielākās daļas pārējo aģentūru iesniegto 
ziņojumu, un tas liecina, ka ir nepieciešamas skaidras vadlīnijas 
par to, kā aģentūras ziņo par budžetu.

Ieviests

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, 
II sadaļā “Administratīvie izdevumi” bija augsts, proti, 134 228 
EUR jeb 44 % (2014. gadā – 91 757 EUR jeb 40 %). Šie pārnesumi 
galvenokārt ir saistīti ar pakalpojumiem, kuru sniegšana paredzēta 
pēc 2015. gada.

Neattiecas

(1) Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.
(2) Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem saistībā ar pasūtījuma uzdevumiem piedāvājumu iesniedz tikai viens kandidāts, bet saistībā ar 

zemas vērtības līgumiem konkurē tikai trīs kandidāti.
(3) Kopējā parakstīto līgumu vērtība bija apmēram 80 000 EUR, lai gan Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 137. pantā 

noteiktā robežvērtība ir 60 000 EUR.

6.12.2017. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 417/35



BEREC BIROJA ATBILDE

18. Uzņēmējai dalībvalstij Latvijai nav akreditētas Eiropas skolas. Jaunas akreditētas Eiropas skolas izveide ir laikietilpīgs 
process, tāpēc BEREC birojs pa to laiku ir noslēdzis tiešos līgumus ar skolām, kuru izglītībā galvenā darba valoda ir angļu, 
franču un vācu valoda. Šis ir starpposma pasākums, lai nodrošinātu starptautiskas mācības darbinieku bērniem saskaņā ar 
Komisijas Vadlīnijām par darbinieku politiku Eiropas regulatīvajās aģentūrās (1). BEREC birojs piekrīt revidentu 
konstatējumam, ka pakalpojumu pamatlīgumu slēgšana BEREC biroja mācību situācijā nav atbilstoša, un nākotnē 
izmantos tiešos pakalpojumu nolīgumus ar skolām, neveicot iepirkumu. BEREC birojs atzinīgi vērtētu, ja atjauninātajās 
Komisijas vadlīnijās būtu ņemta vērā mācību pakalpojumu specifika.

19. Pamatojoties uz apvienotās pārklasifikācijas komitejas sniegtajiem ieteikumiem un visu pārklasifikācijai atbilstošo 
pagaidu darbinieku lietām, iecēlējiestāde pieņēma pārklasificēto pagaidu darbinieku sarakstu.

Papildus tam pēc administratīvā vadītāja priekšlikuma iecēlējiestāde pēc rūpīgas apsvēršanas piekrita pārklasificēt 
darbinieku augstākas kategorijas 2. pakāpē, nevis 1. pakāpē, un attiecīgi tika reģistrēts ex ante izņēmums saskaņā ar 
noteikumiem par atkāpju no paredzētajiem finanšu noteikumiem un procedūrām apstrādi.

20. BEREC birojs pilnībā piekrīt piezīmei par pamatlīgumu cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumiem. Ieviešot pirmo 
konkrēto līgumu, jau radās daži sarežģījumi saistībā ar faktu, ka līguma piešķiršanas pamatā bija tikai cena, nevis 
konsultanta profesionālā kvalifikācija un pieredze.

BEREC birojs pilnībā piekrīt revidentu piezīmēm, tāpēc ir pārtraucis pamatlīgumu un ieviesīs citu stratēģiju nepieciešamo 
pakalpojumu ieguvei.

21. BEREC birojs atzīst, ka lielā darbinieku mainība ir riska faktors, kas reģistrēts risku reģistrā kā būtisks risks, jo īpaši 
ņemot vērā aģentūras nelielo izmēru, kā rezultātā augstajai mainībai ir īpaši negatīva ietekme (BEREC birojs ir mazākā 
decentralizētā ES aģentūra).

Vadība pastāvīgi ievieš riska mazināšanas metodes, taču jāuzsver, ka BEREC birojs nevar ietekmēt dažus strukturālus un 
ārējus horizontālos elementus, kas ietekmē mainību, jo šos elementus rada BEREC biroja reģionālā/vietējā darba vide.

Riska faktoru paaugstināja nesenā neto algas samazināšana, ko izraisīja Latvijas korekcijas koeficienta pastāvīgā 
pazemināšanās.

Jebkura BEREC biroja veiktā vai plānotā darbība situācijas uzlabošanai var tikai mazināt risku, un, lai pienācīgi risinātu 
darbinieku noturības problēmu, ir nepieciešama ārēja iesaistīšanās, jo īpaši saistībā ar korekcijas koeficientu pašreizējo 
sistēmu.

22. BEREC birojs ir sadarbojies ar Komisiju, lai sagatavotu tā dibināšanas regulas 25. pantā paredzēto izvērtējuma 
ziņojumu, un ir gatavs sadarboties ar Komisiju arī turpmākos izvērtējumos. BEREC birojs nodrošinās atbilstību visām šīs 
jomas prasībām, kuras likumdevējs varētu noteikt. BEREC regula pašreiz tiek pārskatīta, un Komisijas priekšlikums ietver 
īpašu nosacījumu par atkārtotu izvērtējumu ik pēc pieciem gadiem. 
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(1) COM(2005) 5304


