
POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/16)

UVOD

1. Evropska agencija za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EEA) s sedežem v Københavnu je bila ustanovljena 
z Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90 (1). Odgovorna je za vzpostavitev opazovalnega omrežja, ki Komisiji, Parlamentu, 
državam članicam in javnosti na splošno zagotavlja zanesljive informacije o stanju okolja. Te bi morale Evropski uniji in 
državam članicam zlasti omogočati, da sprejmejo ukrepe za zaščito okolja in ocenijo njihovo uspešnost.

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

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

2015 2016

Proračun (v milijonih EUR) 49,2 50,5

Skupno število zaposlenih 31. decembra (1) 219 208

(1) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija; vključuje osnovni in sekundarni proračun.

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 Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev 
in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključni račun Agencije, 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 120, 11.5.1990, str. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.eea.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.eea.europa.eu


Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih 
pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in 
gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno 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 Agencije 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 
notranje kontrole, ki se uporablja 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 Agencije.

9. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, 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 Agencije 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 Agencije za pobiranje 
morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14. Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so 
preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija 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 Agencije, 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 NOTRANJIH KONTROLAH

17. Agencija je leta 2016 posodobila svojo varnostno politiko, toda mnogo drugih notranjih postopkov je zastarelih. 
Višje vodstvo je odobrilo akcijski načrt, ki vključuje pregled in posodobitev načrta neprekinjenega poslovanja. Agencija prav 
tako namerava pregledati svojo politiko upravljanja dokumentov, ki je bila sprejeta leta 2009, v skladu z novo varnostno 
politiko. Podobno namerava Agencija pregledati in po potrebi posodobiti tudi svoje standarde notranje kontrole.

18. Služba Komisije za notranjo revizijo je izvedla revizijo smotrnosti pripravljalnih procesov za poročilo o stanju okolja 
za leto 2015. V svojem revizijskem poročilu iz julija 2016 je Služba Komisije za notranjo revizijo ugotovila, da so procesi 
v zvezi s pripravo poročila o stanju okolja v glavnem ustrezali svojemu namenu. Agencija in Služba Komisije za notranjo 
revizijo pa sta se kljub temu dogovorili o načrtu za njihovo nadaljnje izboljšanje.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

19. Komisija je leta 2014 v imenu več kot 50 inštitucij in organov EU, vključno z Agencijo, podpisala okvirno pogodbo 
z enim ponudnikom za nakup programske opreme, licenc in izvajanje storitev vzdrževanja in svetovanja v zvezi z IT. 
Izvajalec okvirne pogodbe ima vlogo posrednika med Agencijo in dobavitelji, ki lahko izpolnijo potrebe Agencije. Za te 
posredniške storitve je izvajalec okvirne pogodbe upravičen zaračunati pribitek na ceno dobavitelja v višini 2–9 %. Okvirna 
pogodba izrecno določa, da izvajalcu ne daje nobenih izključnih pravic. Leta 2016 je Agencija uporabila to okvirno 
pogodbo za nakup licenc za programsko opremo v skupnem znesku 442 754 EUR. Večinoma so bili kupljeni proizvodi, ki 
spadajo v določeno kategorijo, ki naj bi se uporabljala le izjemoma, in za katere cene niso bile navedene ne med procesom 
javnega naročanja in ne v okvirni pogodbi. Ta postopek ne zagotavlja zadostne konkurence in uporabe najgospodarnejše 
rešitve. Tudi pribitki na cene, ki jih je zaračunal izvajalec okvirne pogodbe, niso bili ustrezno preverjeni. Največje naročilo se 
je nanašalo na obnovitev licenc programske opreme, ki jo je zagotovil izključni skandinavski prodajni posrednik 
(112 248 EUR). V tem primeru uporaba okvirne pogodbe, zaradi katere je prišlo do nepotrebnih stroškov zaradi pribitkov, 
ni bila utemeljena.
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(5) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

20. 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 
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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2012 in 2013

Predhodna preverjanja stroškov, prijavljenih v okviru programov 
dodeljevanja nepovratnih sredstev, na kraju samem pri upravičencih 
so redka (1).

Obstoječe kontrole tako poslovodstvu Centra zagotavljajo le 
omejeno zagotovilo glede upravičenosti in točnosti stroškov, ki jih 
prijavijo upravičenci.

zaključen (2)

2014

Poleg tega je notranji revizor sodeloval tako v predhodnih kot 
naknadnih preverjanih; te naloge pa se med seboj izključujejo. Treba 
je omeniti, da razprava o sistemu predhodnih kontrol med Sodiščem 
in Agencijo poteka že od leta 2012.

zaključen

2014

Agencija je z medinstitucionalno pogodbo, ki jo je sklenil GD za 
informatiko, najela ponudnika storitev v oblaku za storitve 
zagotavljanja varnostnih kopij, vključno z elektronsko pošto. 
V pogojih pogodbe lokacija podatkov Agencije ni ustrezno 
določena. Pogodbenik si je pridržal pravico, da podatke Agencije 
brez predhodnega obvestila prenese izven geografskega območja 
Evropske unije, npr. za reševanje težav z odzivnostjo je včasih treba 
podatke o usmerjanju prekopirati v različne podatkovne centre 
v različnih regijah. Agencija tako ni zagotovila, da so zajamčeni 
privilegiji in imunitete Evropskih skupnosti, ki veljajo zanjo, in da 
ponudnik storitev v celoti spoštuje zagotovila o zasebnosti, ki jih 
določa člen 7 Listine EU o temeljnih pravicah.

zaključen (3)

2015

Revizija postopkov javnega naročanja je pokazala, da je Agencija 
sklenila okvirne pogodbe z enim samim ponudnikom. Te veljajo za 
različne storitve, ki se naročajo na podlagi specifičnih pogodb 
s fiksnimi cenami. Pozivanje enega samega ponudnika k oddaji 
ponudbe s fiksno ceno onemogoča cenovno konkurenco in 
povečuje odvisnost od tega ponudnika. Agencija bi morala, kadar 
je to mogoče, skleniti sporazume z več dobavitelji s ponovnim 
odpiranjem konkurence ali neposredne pogodbe o opravljanju 
storitev.

zaključen

(1) V letih 2012 in 2011 je bilo izvedeno eno predhodno preverjanje, s katerim se je preverjal kontrolni sistem enega upravičenca. Leta 
2010 je bilo izvedeno eno predhodno preverjanje, s katerim se je preverjala upravičenost odhodkov, ki jih je prijavil en upravičenec.

(2) Leta 2016 je Agencija opravila dve naknadni preverjanji na kraju samem pri Evropskih tematskih centrih, ki so prejeli nepovratna 
sredstva.

(3) Agencija redno spremlja spremembe na tem področju.

C 417/108 SL Uradni list Evropske unije 6.12.2017



ODGOVOR AGENCIJE

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

18. Agencija izvaja zajetno število redno posodobljenih postopkov, ki so na voljo vsem zaposlenim prek intraneta. 
V drugi polovici leta 2016 je bila revidirana skupina postopkov, ki se nanašajo na upravljanje kakovosti, vključno 
z evidenco postopkov. V letu 2017 bodo vsi postopki v evidenci pregledani in po potrebi posodobljeni.

19. Agencija se je seznanila z odgovorom Sodišča.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

20. Omenjena okvirna pogodba o opravljanju storitev je dejansko rezultat medinstitucionalnega postopka javnega 
naročanja, ki ga je izvedla Evropska komisija z izrecnim namenom povečanja učinkovitosti, kakor je opredeljeno 
v členu 104a(1) finančne uredbe, in se kot takšna v prvi vrsti neposredno navezuje na načelo dobrega finančnega 
poslovodenja. V skladu z veljavnimi pravili o organizaciji in upravljanju medinstitucionalnih postopkov javnega naročanja 
se Agencija zavezuje, da v primeru sodelovanja v medinstitucionalnih javnih razpisih enakih storitev ne bo naročala prek 
druge pogodbe. Cilj te zaveze ni zgolj zagotoviti večjo preglednost za ponudnike storitev temveč predvsem boljše 
upoštevanje načela dobrega finančnega poslovodenja, zlasti kar zadeva načelo gospodarnosti in učinkovitosti pri porabi 
virov. Zaveza kot taka je zadostna utemeljitev za uporabo okvirne pogodbe. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da so pribitki 
na cene izdelkov pogodbeno dogovorjeni med stranmi, medtem ko je izvajalec pogodbeno odgovoren za dobavo izdelkov 
in storitev po ceni, za katero velja, da mora njeno razmerje do prevladujoče tržne cene enakovrednih izdelkov ostati 
nespremenljivo. Agencija bo povprašala Komisijo, ali lahko na osnovi skupnega obsega kupljenih licenc preide v lokalno ali 
podjetniško kategorijo okvirnih pogodb o opravljanju storitev. 
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