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UVOD 

1. Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali 

EAHC) s sedežem v Luxembourgu je bila ustanovljena s Sklepom 

Komisije 2004/858/ES1, spremenjenim s Sklepom 2008/544/ES2. Ustanovljena je 

bila za upravljanje dejavnosti Unije na področju zdravja in varstva potrošnikov za 

obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2015.3 S Sklepom Komisije 

2013/770/EU4

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

 jo je nadomestila njena pravna naslednica, Izvajalska agencija za 

potrošnike, zdravje in hrano (CHAFEA), ustanovljena za obdobje od 

1. januarja 2014 do 31. decembra 2024. 

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 

preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov 

Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je 

smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev. 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) revidiralo: 

                                            

1 UL L 369, 16.12.2004, str. 73. 

2 UL L 173, 3.7.2008, str. 27. 

3 V Prilogi II, ki je predstavljena v informativne namene, so povzete pristojnosti in 
dejavnosti Agencije. 

4  UL L 341, 18.12.2013, str. 69. 
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(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi5 in poročila o 

izvrševanju proračuna6

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

 za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2013, ter 

Odgovornost poslovodstva 

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega 

računa Agencije ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:7

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Agencije vključujejo 

zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema notranje kontrole, ki se uporablja za 

pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 

napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo ustreznih 

računovodskih usmeritev na podlagi računovodskih pravil, ki jih je sprejel 

računovodja Komisije

 

8

                                            

5 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz 
sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga 
pojasnila. 

, in pripravo okoliščinam primernih računovodskih ocen. 

Direktor odobri zaključni račun Agencije, potem ko ga računovodja Agencije 

pripravi na podlagi vseh razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo 

računovodskim izkazom, v katerem med drugim izjavlja, da je pridobil 

6 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 

7 Člena 62 in 68 v povezavi s členoma 53 in 58 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 
(UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 

8 Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz 
mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS), ki jih je izdala 
Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz 
mednarodnih računovodskih standardov (MRS) / mednarodnih standardov 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne 
računovodske standarde. 
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razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in 

pošten prikaz finančnega položaja Agencije; 

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, 

povezanih z računovodskimi izkazi, in skladnostjo z načelom dobrega 

finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 

uspešnega in učinkovitega sistema notranje kontrole, ki zajema ustrezen 

nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po 

potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih 

sredstev.  

Revizorjeva odgovornost 

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in 

Svetu predloži izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov ter o zakonitosti 

in pravilnosti z njimi povezanih transakcij.9

6. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih 

in razkritjih v računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, ki temelji na 

oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih ter 

pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami 

pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 

 Sodišče izvede revizijo v skladu z 

mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi 

standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da mora 

Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno zagotovilo, da je 

zaključni račun Agencije brez pomembno napačnih navedb in da so z njim 

povezane transakcije zakonite in pravilne. 

                                            

9 Člen 162 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. 
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oceni tega tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za 

pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov, ter nadzorne in kontrolne 

sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi povezanih 

transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se 

tudi ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, sprejemljivost računovodskih 

ocen in celotna predstavitev računovodskih izkazov. 

7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova 

za njegovo izjavo o zanesljivosti.  

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

8. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Agencije v vseh pomembnih 

pogledih pošteno predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter 

njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami 

njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja 

Komisije. 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

9. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi 

za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2013, v vseh pomembnih 

pogledih zakonite in pravilne. 

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

PRIPOMBI O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 

11. Iz leta 2012 je bilo prenesenih 1,1 milijona EUR, od katerih je bilo 

0,23 milijona EUR ali 21 % leta 2013 razveljavljenih. Tako visoka stopnja 

razveljavitev kaže na slabosti pri načrtovanju proračuna, zlasti pri napovedovanju 

stroškov za sestanke z zunanjimi udeleženci. 
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12. Skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 

obveznosti, je bila razmeroma nizka in je znašala 94 %. Stopnji plačil za odobrena 

proračunska sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti, za leto 2013 sta bili 

zadovoljivi za naslova I in II, saj sta znašali 97 % oziroma 87 %. Prenosi v 

naslovu III v višini 1,0 milijona EUR ali 43 % odobrenih proračunskih sredstev iz 

tega naslova, za katera so bile prevzete obveznosti, so sicer visoki, vendar 

odzražajo večletno naravo dejavnosti Agencije ter načrtovanje in izvrševanje plačil 

v skladu z operativnimi potrebami. 

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

13. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz 

prejšnjih let, je v Prilogi I

 

.  

 

 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi g. Milan Martin CVIKL, član Evropskega 

računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. julija 2014. 

   Za Računsko sodišče 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Predsednik 
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PRILOGA I 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2011 
Iz naslova III – odhodki, povezani z operativnimi 
odhodki, je bil v leto 2012 prenesen znesek v 
višini 0,8 milijona EUR ali 46 % sprejetih obveznosti. 
Visoka raven prenosa je v nasprotju s proračunskim 
načelom enoletnosti. 

ni relevantno 

2012 

Iz leta 2011 je bilo prenesenih 1,1 milijona EUR, od 
katerih je bilo 0,2 milijona EUR leta 2012 
razveljavljenih. Čeprav je bilo to deloma povezano s 
težavami pri načrtovanju stroškov za sestanke z 
zunanjimi udeleženci, tako visoka stopnja kaže na 
slabosti pri načrtovanju proračuna. 

ni relevantno 

2012 

Stopnja plačil odobrenih proračunskih sredstev, za 
katera so bile prevzete obveznosti, za leto 2012 je 
zadovoljiva za naslova I in II, saj znaša 96 % oziroma 
84 %. Toda stopnja prenosov za naslov III v višini 
1,1 milijona EUR ali 47 % odobrenih proračunskih 
sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, je 
visoka. Čeprav je to deloma povezano s pozno 
predložitvijo zahtevkov za povračilo potnih stroškov, ki 
jih prijavijo zunanji udeleženci sestankov, je tako 
visoka stopnja v nasprotju s proračunskim načelom 
enoletnosti. 

ni relevantno 
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PRILOGA II 

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (Luxembourg) 
Pristojnosti in dejavnosti 

Področja pristojnosti 
Unije, ki izhajajo iz 
Pogodbe 

(člena 168 in 169 
Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) 

Pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Unije se zagotavlja visoka raven 
varovanja zdravja ljudi. Dejavnost Unije, ki dopolnjuje nacionalne politike, je usmerjena k 
izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju obolenj in bolezni ter odpravljanju vzrokov, ki 
ogrožajo zdravje ljudi. Ta dejavnost zajema obvladovanje močno razširjenih težkih bolezni s 
spodbujanjem raziskovanja njihovih vzrokov, prenosa in preprečevanja, pa tudi obveščanja o 
zdravju in zdravstvene vzgoje. Unija dopolnjuje ukrepe držav članic za zmanjševanje škode za 
zdravje zaradi uživanja drog, vključno z obveščanjem in preprečevanjem. 

Zato da bi podprla interese potrošnikov in zagotovila visoko raven varstva potrošnikov, Unija 
prispeva k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov, pa tudi k 
spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in samoorganiziranja za zaščito 
njihovih interesov.  

Pristojnosti Agencije Cilji 

− Agencija je odgovorna za opravljanje izvedbenih nalog za upravljanje drugega programa 
javnega zdravja 2008–2013, sprejetega s Sklepom št. 1350/2007/ES, programa varstva 
potrošnikov za obdobje 2007–2013, sprejetega s Sklepom št. 1926/2006/ES, in za ukrepe 
usposabljanja v zvezi z varnostjo hrane, zajete v Uredbi (ES) št. 882/2004 in 
Direktivi 2000/29/ES. 

− Agencija upravlja tudi vse faze izvedbenih ukrepov, za katere je pooblaščena v okviru 
programa ukrepov Unije na področju javnega zdravja 2003–2008, sprejetega s Sklepom 
št. 1786/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta. 

− Evropska komisija je z izvedbenim sklepom z dne 17. decembra 2013 (2013/770/EU) 
ustanovila Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea), ki je za obdobje 
od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2024 nadomestila in nasledila Izvajalsko agencijo za 
zdravje in potrošnike. 

− Zato se vsako sklicevanje na Izvajalsko agencijo za zdravje in potrošnike (EAHC) v tej 
prilogi od 1. januarja 2014 šteje tudi za sklicevanje na novo ustanovljeno Izvajalsko 
agencijo za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea), ki je pravna naslednica EAHC. 

Naloge 

Agencija je pri spodaj navedenih programih Unije odgovorna za izvajanje naslednjih nalog, 
opredeljenih v aktu o prenosu pooblastil z dne 9. septembra 20081: 

Program javnega zdravja 2003–2008 – Sklep št. 1786/2002/ES 

Program javnega zdravja 2008-2013 – Sklep št. 1350/2007/ES 

Program varstva potrošnikov 2007–2013 – Sklep št. 1926/2006/ES 

Ukrepi usposabljanja glede varnosti hrane – Uredba (ES) št. 882/2004 in 
Direktiva 2000/29/ES: 

(a) upravljanje vseh faz projektnega cikla (Agencija za namene spremljanja in razširjanja 
sprejme potrebne ukrepe za uvedbo podatkovne zbirke projektov ali vzdrževanje 
obstoječe zbirke, ki vključuje opis in končne rezultate projektov); 

(b) spremljanje projektov, ki se izvajajo v okviru teh programov in ukrepov, vključno s 
potrebnimi pregledi; 

(c) zbiranje, obdelava in razširjanje podatkov ter zlasti združevanje, analiziranje in 
posredovanje vseh podatkov, ki so potrebni za usmerjanje izvajanja programov in ukrepov 
Unije, Komisiji, spodbujanje koordinacije in sinergije z drugimi programi Evropske unije, 
državami članicami ali mednarodnimi organizacijami; 

(d) organizacija srečanj, seminarjev, pogovorov in ukrepov usposabljanja; 

(e) pomoč pri vrednotenju učinka programa, zlasti pri letnem in/ali vmesnem vrednotenju 
izvajanja programov, ter pri izvajanju nadaljnjih ukrepov na podlagi vrednotenj, ki jih določi 
Komisija; 
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(f) razširjanje rezultatov informativnih dejavnosti, ki jih načrtuje in izvaja Komisija; 

(g) priprava skupnih podatkov o kontroli in nadzoru; 

(h) sodelovanje pri pripravi sklepov o financiranju.  

Vodenje Usmerjevalni odbor 

Sestavlja ga pet članov, ki jih imenuje Evropska komisija. Člani usmerjevalnega odbora so 
imenovani za obdobje dveh let. 

Sprejme letni delovni program Agencije, potem ko ga odobri Evropska komisija. Poleg tega 
sprejme upravni proračun Agencije in njeno letno poročilo o dejavnostih. 

Direktor 

Imenuje ga Evropska komisija za štiri leta. 

Zunanja revizija 

Evropsko računsko sodišče. 

Organ za razrešnico 

Evropski parlament na priporočilo Sveta. 

Viri, ki so bili Agenciji 
na voljo v letu 2013 
(2012) 

Končni proračun 

Upravni proračun Agencije za leto 2013 je znašal 7,23 milijona EUR (7,22 milijona EUR). 

Število zaposlenih 31. decembra 2013 

Dne 31. decembra 2013 je imela Agencija 50 (50) uslužbencev, od tega 11 (11) začasnih in 
38 (39) pogodbenih. 

Proizvodi in storitve, 
zagotovljeni v 
letu 2013  

1. Zaključek nepovratnih sredstev za obdobje 2005–2007, zagotovljenih v okviru Program 
javnega zdravja 2003–2008; spremljanje nepovratnih sredstev iz obdobja 2008–2012, 
zagotovljenih v okviru drugega programa zdravja (2008–2013), uspešen zaključek 
pogajanj za nepovratna sredstva v okviru razpisov za zbiranje predlogov leta 2013, ki 
vključujejo projekte, konference, nepovratna sredstva za poslovanje in skupne ukrepe. 
Upravljanje razpisov za zbiranje predlogov leta 2013, nepovratnih sredstev in pogodb na 
podlagi razpisa za zbiranje predlogov leta 2008 in razpisov za oddajo ponudb v okviru 
programa varstva potrošnikov 2007–2013; projektov na podlagi razpisov za oddajo 
ponudb leta 2007, 2008 in 2009 v okviru ukrepov usposabljanja glede varnosti hrane. 

2. Delovni program programa zdravja 

− Dne 20. decembra 2012 je bil objavljen razpis za zbiranje predlogov za leto 2013, ki se je 
zaključil 22. marca 2013. Objavljen je bil v Uradnem listu Evropske unije2 in na spletišču 
EAHC3 in spletišču Europa. 

− Projektni predlogi: 9 tehnično ovrednotenih projektnih predlogov od 52 (17,3 %) je bilo 
priporočenih za sofinanciranje EU (brez rezervnega seznama) v skupni višini 
12 243 354 EUR. 

− Predlogi za konference: 11 tehnično ovrednotenih predlogov za konference od 46 (24 %) 
je bilo priporočenih za financiranje. Predlagano sofinanciranje EU je tako znašalo 
719 758 EUR. 

− Predlogi za nepovratna sredstva za poslovanje: 20 tehnično ovrednotenih predlogov za 
nepovratna sredstva za poslovanje od 44 (45,4 %) je bilo priporočenih za financiranje. 
Predlagano sofinanciranje EU je tako znašalo 5 293 430 EUR. 

− Skupni ukrepi: vseh pet predloženih predlogov za skupne ukrepe je bilo priporočenih za 
sofinanciranje EU v višini 13 572 397 EUR. 

− Narejeni so bili rezervni seznami za projekte, nepovratna sredstva za poslovanje in 
konference. Na rezervni seznam za projekte so bile uvrščene 4 prijave. Predlagano 
sofinanciranje EU je tako znašalo skupno 4 815 524 EUR. Za konference je bil oblikovan 
rezervni seznam s 3 predlogi (v višini 275 934 EUR), rezervni seznam za nepovratna 
sredstva za poslovanje pa sestavljajo 4 predlogi s sofinanciranjem EU v skupni višini 
425 280 EUR. 

− Leta 2013 je bilo objavljenih 13 razpisov za oddajo ponudb, vključno z 2 za okvirne 
pogodbe, in 13 zahtevkov za storitve. 

− Ker je bila večina pogodb sklenjena konec leta 2013, so se takrat tudi začele izvajati z 
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njimi povezane dejavnosti. EAHC je gostila uvodne sestanke za vsako pogodbo in v 
sodelovanju z GD SANCO podrobno spremljala izvajanje. 

3. Delovni program programa varstva potrošnikov 

− V letu 2013 je Agencija, ki ji je bilo zaupano izvajanje dela (letnega) delovnega programa 
varstva potrošnikov, objavila 8 razpisov za zbiranje predlogov in 21 postopkov oddaje 
javnih naročil. 

− Agencija je dodelila nepovratna sredstva za 56 izmenjav uradnikov med pristojnimi organi 
držav članic ter tako uradnikom, zadolženim za izvrševanje, omogočila izmenjavo izkušenj 
in znanja o izvajanju Direktive 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov in Uredbe 
2006/2004 o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. 

− Namen dodelitve nepovratnih sredstev za izvajanje skupnih ukrepov, povezanih z 
direktivo o splošni varnosti proizvodov, je bil izvajanje in izmenjava najboljših praks med 
pristojnimi organi sodelujočih držav članic ter izboljšanje čezmejnega sodelovanja. 

− Po pristopu Hrvaške k EU je Agencija podpisala prvo pogodbo o dodelitvi nepovratnih 
sredstev za podporo dejavnosti, ki naj bi jih izvedel Evropski potrošniški center na 
Hrvaškem. 

− Agencija je sklenila pogodbo za izvajanje storitev, s čimer je zagotovila mehanizem 
podpore za mrežo evropskih potrošniških centrov, da bi izboljšala njeno prepoznavnost in 
vpliv skupnega dela evropskih potrošniških centrov. Razvoj standardov kakovosti je del 
storitev in bo Evropskemu potrošniškemu centru v pomoč pri merjenju uspešnosti na 
podlagi vnaprej določenih kazalnikov. 

− Agencija je začela številne postopke za oddajo javnih naročil za podporo cilju varnosti 
potrošnikov; z zahtevanimi storitvami sta se zagotovili zasnova in potrditev (skladno s 
pravili ISO) grafičnih simbolov, ki označujejo določeno varnost ali opozorilo in jih je treba 
uporabljati za proizvode za nego otrok, proizvode za lajšanje spanja, sprostitev, higienske 
proizvode in proizvode za hranjenje otrok.  

− S študijo o izgorevanju v kaminih na alkohol brez goriva se je skušalo z laboratorijskimi 
poskusi določiti vplive emisij na kakovost zraka v prostoru.  

− V letu 2013 sta bila dogovorjena dva sklopa ukrepov v zvezi s sodelovanjem pri varstvu 
potrošnikov. Prvi sklop se osredotoča na izvajanje pravil Skupnosti za nedovoljene pogoje 
iz potrošniških pogodb (Direktiva 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških 
pogodbah – direktiva o nedovoljenih pogojih). Cilj ukrepov je zagotoviti enotnejše 
razumevanje direktive o nedovoljenih pogojih in omogočiti večjo izmenjavo informacij med 
pristojnimi organi. Cilj drugega sklopa ukrepov je oblikovati in razviti spletno mrežo za 
raziskovalce ter s tem pristojne organe v državah članicah EU spodbujati k vzpostavitvi 
spletnih laboratorijev.  

− Leta 2013 je Agencija podpisala sporazume o posebnih nepovratnih sredstvih z evropsko 
potrošniško organizacijo BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) in 
pripravila sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev z evropskim združenjem za 
usklajevanje zastopanja potrošnikov pri standardizaciji ANEC (European Association for 
the Coordination of Consumer Representation in Standardisation). 

− Sofinanciranje BEUC bo prispevalo k dodatnemu spodbujanju interesov evropskih 
potrošnikov pri procesih politike EU kot kupcev ali uporabnikov blaga in storitev.  

− Finančna podpora za ANEC zagotavlja zastopanje in varstvo interesov potrošnikov pri 
procesih standardizacije in certifikacije. 

4. Delovni program programa boljšega usposabljanja za varnejšo hrano 

− Agencija je začela 26 postopkov za oddajo javnih naročil, na podlagi katerih je bilo v 
letu 2013 podpisanih 29 pogodb za izvajanje storitev. Storitve, zagotovljene v okviru teh 
pogodb, zajemajo organizacijo tečajev usposabljanja za uslužbence držav članic EU ter 
pristojne organe držav kandidatk, držav evropske sosedske politike in držav EFTA, ki 
sodelujejo v uradnih kontrolnih dejavnostih. 

− Namen tega usposabljanja je zagotoviti, da so tečajniki redno seznanjeni z vsemi vidiki 
prava EU na področjih, povezanih s hrano, ter da se kontrole v vseh državah članicah 
izvajajo bolj enotno, objektivno in ustrezno. Ti tečaji usposabljanja bodo zajemali širok 
spekter zakonodaje, povezane s hrano: od dobrobiti živali do HACCP (analize tveganja in 
kritične nadzorne točke), od semena, jajčnih celic in zarodkov do analize tveganj ter od 
zdravja rastlin do zdravil za uporabo v veterinarski medicini. 

− Z dodatnim programom boljšega usposabljanja za varnejšo hrano, povezanega s tretjimi 
državami, ki se financira iz proračuna GD DEVCO in GD TRADE, bo organiziran poseben 
tečaj usposabljanja v tretjih državah in v državah v razvoju, ki naj bi uradnikom iz tretjih 
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držav, ki sodelujejo pri kontrolah hrane, približal standarde EU in uvozne zahteve. 
Predvidoma naj bi se tako usposabljalo 2 100 uradnikov iz tretjih držav. 

− Kar zadeva letno stopnjo udeležencev usposabljanj, je pobuda iz programa boljšega 
usposabljanja za varnejšo hrano dosegla stabilno stopnjo v višini 6 000 udeležencev iz 
držav članic, kolikor jih je bilo načrtovano od začetka. Splošna stopnja zadovoljstva je 
dosegla ciljnih 85 %, več kot 90 % udeležencev pa je znanje ocenilo kot koristno. 

1. Sklep Komisije z dne 9. septembra 2008 – prenos pooblastil na Agencijo. 
2. UL C 378, 8.12.2012, str. 6, http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/HP_work_plan_for_2013.pdf.  
3. http://ec.europa.eu/eahc/. 

Vir: Priloga, ki jo je posredovala Agencija. 
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11: Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča. Agencija si prizadeva nadalje znižati stopnjo 
prenesenih razveljavljenih odobritev za prevzem obveznosti. V zvezi s sestanki in informativnimi 
dnevi so bili uvedeni posebni ukrepi, da se stopnja razveljavitev zniža iz ugotovljenih 94 953 EUR 
(2013) pod 24 000 EUR (2014). 
 
12: Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča in se še naprej zavezuje vzdrževati kar se da nizko 
stopnjo prenesenih odobritev za prevzem obveznosti. Kar zadeva nizko skupno stopnjo odobrenih 
proračunskih sredstev, ki je 94 %, je treba omeniti, da Naslov I (Odhodki za osebje) predstavlja 
58,77 % celotnega proračuna. Nepopolno izvrševanje odobritev je v glavnem posledica sklepa 
Sodišča iz novembra 2013, ko je zavrnil povišanje plač za leti 2011 in 2012, pri čemer gre za 
osamljen primer. 
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