
POROČILO

o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za 
proračunsko leto 2016 z odgovorom Urada

(2017/C 417/03)

UVOD

1. Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: Urad) s sedežem v Rigi je bil 
ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Glavna naloga Urada je, da zagotavlja 
strokovno in administrativno podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in pod 
vodstvom odbora regulatorjev zbira in analizira informacije o elektronskih komunikacijah ter širi najboljše regulativne 
prakse, kot so skupni pristopi, metodologije ali smernice za izvajanje regulativnega okvira EU, med nacionalnimi 
regulativnimi organi.

2. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Uradu (2).

Tabela

Ključni podatki o Uradu

2015 2016

Proračun (v milijonih EUR) (1) 4,0 4,2

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 26 27

(1) Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.
(2) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Urad.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev in 
analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (3) in poročila o izvrševanju proračuna (4) za proračunsko 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
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(1) UL L 337, 18.12.2009, str. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču www.berec.europa.eu. www.berec.europa.eu.
(3) Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek 

pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(4) Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

http://www.berec.europa.eu


Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih 
pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in 
gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel 
računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Urada je poslovodstvo odgovorno za pripravo in 
predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za 
zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 
notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe 
zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in 
informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, 
povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Urada.

9. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Urada, da nadaljuje s poslovanjem, 
razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva na osnovi 
predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10. Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11. Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Urada brez pomembno napačne 
navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni 
nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali 
neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo 
ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.
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12. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi 
z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 
oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa 
ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar 
ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih 
računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve 
zaključnega računa.

13. Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Urada za pobiranje 
morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14. Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Ta preučitev 
zajema vse kategorije plačil razen predujmov ob njihovem nastanku. Predplačila so preučena, ko prejemnik sredstev 
utemelji njihovo pravilno porabo in Urad sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v istem letu ali pozneje.

15. Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim 
računom Urada, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (5).

16. Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

17. Marca 2016 je Urad sprožil postopek javnega naročanja z namenom podpisa ene okvirne pogodbe z dvema 
obstoječima mednarodnima šolama v Rigi za otroke svojih zaposlenih. Tehnične specifikacije javnega razpisa določajo, da 
bo Urad sklenil eno večkratno okvirno pogodbo po kaskadnem sistemu z dvema gospodarskima subjektoma, vendar je 
v skladu z merili za oddajo naročila izbira šole prepuščena staršem. Zato okvirna pogodba v vrednosti 400 000 EUR, ki je 
bila podpisana julija 2016, temelji na nasprotujočih si konceptih in tako povzroča pravno nejasnost Uradu in šolama. Poleg 
tega je bila v tem specifičnem primeru okvirna pogodba nepotrebna.

18. Pri prerazporeditvi je bil eden izmed zaposlenih razvrščen v višji razred neposredno na drugo stopnjo in ne na prvo, 
kar ni v skladu s kadrovskimi predpisi EU.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

19. Urad je marca 2016 podpisal pogodbo za zagotavljanje strokovne podpore in svetovalnih storitev v zvezi 
s kadrovskimi viri v vrednosti 60 000 EUR. Postopek javnega naročanja je temeljil izključno na podlagi cene. Najem 
svetovalca brez upoštevanja njegovih sposobnosti in strokovnega znanja kot merila za oddajo naročila ne zagotavlja 
najboljše stroškovne učinkovitosti.

DRUGE PRIPOMBE

20. Leta 2016 je bila povprečna delovna doba v Uradu 2,58 let, fluktuacija zaposlenih je bila visoka in je znašala 25 %. 
To vpliva na učinkovitost Urada in predstavlja tveganje za izvrševanje njegovih delovnih programov. Morebiten razlog za to 
je koeficient za prilagoditev plače, ki se uporablja za državo gostiteljico (73 % na dan 1. julija 2016).
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(5) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



21. Ustanovna uredba Urada ne zahteva rednih zunanjih ocen smotrnosti. Urad bi moral skupaj s Komisijo razmisliti 
o tem, da bi se takšna ocena naročila najmanj enkrat na pet let, tako kot je praksa v večini drugih Agencij. Morebitna 
prihodnja sprememba ustanovne uredbe bi morala vključevati takšno zahtevo.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

22. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, 
v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik 

C 417/34 SL Uradni list Evropske unije 6.12.2017



PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2014

Določbe proračuna za leto 2014 glede prispevkov nacionalnih 
regulativnih organov držav EFTA (1), ki imajo pri Organu evropskih 
regulatorjev za elektronske komunikacije status opazovalk, niso bile 
uresničene, ker sporazumi z državami EFTA niso bili podpisani.

neizveden

2015

Leta 2013 je Urad sklenil štiriletno okvirno pogodbo za 
zagotavljanje storitev profesionalne organizacije dogodkov, vendar 
je pri tem podcenil svoje potrebe, zato je bila decembra 2014 
dosežena zgornja meja zneska iz pogodbe. Postopek za oddajo 
javnega naročila v zvezi z novo okvirno pogodbo se je začel, vendar 
šele avgusta leta 2015. V tem času je Urad omenjene storitve naročal 
pri istem ponudniku z uporabo naročilnic in pogodb nizke 
vrednosti (postopkov s pogajanji) (2). Skupni znesek za storitve, 
naročene s tovrstnimi javnimi naročili, je presegal mejno vred-
nost (3). Uporabiti bi bilo treba odprti postopek javnega naročanja, 
ki omogoča, da vsi zainteresirani gospodarski partnerji predložijo 
svoje ponudbe.

zaključen

2015
Revidirano poročilo Urada o izvrševanju proračuna ni enako 
podrobno kot pri večini drugih agencij, kar kaže, da agencije 
potrebujejo jasne smernice za poročanje o proračunu.

zaključen

2015

Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 
obveznosti, so bili visoki za naslov II (upravni odhodki) in so znašali 
134 228 EUR ali 44 % (2014: 91 757 EUR ali 40 %). Prenosi so se 
nanašali predvsem na storitve, zagotovljene po letu 2015.

ni relevantno

(1) Evropsko združenje za prosto trgovino.
(2) Pri naročilnicah in pogodbah majhne vrednosti pravila javnega naročanja omejujejo konkurenco na enega oziroma na tri kandidate.
(3) Skupna vrednost sklenjenih pogodb znaša približno 80 000 EUR, prag, določen v členu 137 Delegirane uredbe Komisije (EU) 

št. 1268/2012, pa znaša 60 000 EUR.
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ODGOVOR URADA BEREC

18. V državi gostiteljici, Latviji, ni evropske šole. Ker je ustanovitev nove akreditirane evropske šole dolgotrajen proces, je 
urad BEREC kot začasno rešitev vzpostavil neposredne stike s šolami, ki zagotavljajo izobraževanje v angleščini, francoščini 
ali nemščini kot glavnim jezikom poučevanja, da se zagotovi mednarodno izobraževanje za otroke zaposlenih, kakor 
določajo smernice Komisije o politiki glede zaposlenih v evropskih regulativnih agencijah (1). Urad BEREC se strinja 
z opažanji revizorjev, da zanj uporaba okvirnih pogodb za storitve šolanja ni ustrezna, in bo v prihodnosti s šolami sklenil 
neposredne sporazume o storitvah brez postopka javnega naročanja. Urad želi, da bi posodobljene smernice Komisije 
upoštevale posebnosti storitev šolanja.

19. Na podlagi priporočil Skupnega odbora za prerazvrščanje in na podlagi dosjejev vseh začasnih zaposlenih, 
upravičenih do prerazvrstitve, je organ za imenovanje sprejel seznam članov začasnega osebja, ki so bili prerazvrščeni.

Poleg tega se je na predlog upravnega vodje organ za imenovanje po temeljitem premisleku strinjal, da prerazvrsti 
zaposlenega v drugo stopnjo višjega razreda namesto v prvo, kar je bilo kot ex ante izjema ustrezno zabeleženo v skladu 
s pravili o obravnavanju odklonov od obstoječih finančnih pravil in postopkov.

20. Urad BEREC se strinja s pripombo o okvirnih pogodbah za storitve upravljanja kadrovskih virov. Pri izvajanju prve 
posebne pogodbe so se že pokazale nekatere težave, povezane z dejstvom, da je oddaja javnega naročila temeljila izključno 
na ceni in ne na strokovnem znanju in izkušnjah svetovalca.

Urad BEREC se popolnoma strinja s pripombo revizorjev in je okvirno pogodbo prekinil ter bo za pridobitev potrebnih 
storitev uporabil drugačno strategijo.

21. Urad BEREC priznava, da je visoka fluktuacija zaposlenih dejavnik tveganja, ki je bilo zabeleženo v registru tveganj 
kot pomembno, zlasti ob upoštevanju majhnosti agencije, zaradi katere ima visoka fluktuacija zaposlenih še bolj negativen 
vpliv (urad BEREC ja najmanjša decentralizirana agencija EU).

Vodstvo si nenehno prizadeva za uvedbo blažilnih ukrepov, toda poudariti je treba, da na nekatere strukturne in zunanje 
horizontalne dejavnike, ki vplivajo na fluktuacijo zaposlenih, urad nima vpliva, saj izhajajo iz njegovega regionalnega/ 
lokalnega okolja.

Nedavno neto znižanje plače, ki je posledica nepretrganega zniževanja korekcijskega koeficienta za Latvijo, je tveganje še 
povečalo.

Kateri koli ukrep, ki ga urad uvede ali načrtuje, lahko tveganja le blaži, da pa bi se ustrezno lotili problema, kako zadržati 
osebje, bi bilo treba ukrepati od zunaj, zlasti glede trenutnega sistema izračunavanja korekcijskih koeficientov.

22. Urad BEREC je s Komisijo sodeloval pri pripravi poročila o oceni, kakor je predvideno v členu 25 njegove ustanovne 
uredbe, in je tudi pri prihodnjih ocenah pripravljen sodelovati z njo. Urad BEREC bo upošteval katere koli zahteve na tem 
področju, ki bi jih morda uvedel zakonodajalec. Uredba urada BEREC je trenutno v pregledu, predlog Komisije pa vključuje 
posebno določbo o rednem ocenjevanju vsakih pet let. 
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(1) COM(2005) 5304


