
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 
EUROPSKI REVIZORSKI SUD 
CORTE DEI CONTI EUROPEA 
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) 43 98 – 1 E-MAIL: eca-info@eca.europa.eu 
L - 1615 LUXEMBOURG TELEFAX (+352) 43 93 42  INTERNET: http://eca.europa.eu 

 

 

Aruanne 

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 

2013 raamatupidamise aastaaruande kohta 

koos keskuse vastustega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

ADB001959ET05-14PP-CH090-14APCFIN-RAS-2013_EMCDDA-TR.DOC 22.7.2014 

1. Lissabonis asuv Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus 

(edaspidi „keskus” või „EMCDDA”) asutati nõukogu määrusega (EMÜ) 

nr 302/93

SISSEJUHATUS 

1. Keskuse peamine ülesanne on koguda, analüüsida ja levitada 

andmeid narkootikumide ja narkomaania kohta, et koostada ja avaldada 

objektiivset, usaldusväärset ja Euroopa tasandil võrreldavat teavet. Teave 

peaks võimaldama analüüsida nõudlust narkootikumide järele ning võimalusi nii 

selle kui muu narkootikumituruga seotud tegevuse vähendamiseks2. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest 

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest kontrollimisest ning keskuse 

järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide 

hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste audiitorite tööst saadud 

auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi. 

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris 

kontrollikoda: 

KINNITAV AVALDUS 

a) keskuse raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 

ja eelarve täitmise aruannetest4

                                            
1 EÜT L 36, 12.2.1993, lk 1. Kõnealune määrus ja selle muudatused tunnistati 

kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1920/2006 
(ELT L 376, 27.12.2006, lk 1). 

 31. detsembril 2013. aastal lõppenud 

eelarveaasta kohta, ja 

2 II lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte keskuse pädevusest ja 
tegevusest. 

3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, 
netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid 
selgitavaid lisasid. 
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b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 

korrektsust. 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab keskuse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja 

õiglase esitamise eest ning aastaaruande aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

a) juhtkonna kohustused seoses keskuse raamatupidamise aastaaruandega 

hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku 

sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et 

neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; 

komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel

: 

6

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, 

rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis 

hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise 

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist; 

arvestushinnangute koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. 

Direktor kiidab keskuse raamatupidamise aastaaruande heaks pärast 

seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud 

ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat 

kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab keskuse 

finantsolukorra kohta kõikides olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

                                                                                                                               
4 Need koosnevad eelarve täitmise aruandest ja selle lisast. 

5  Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) 
artiklid 39 ja 50. 

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel 
avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral 
Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel 
arvestusstandarditel (IAS) / rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 
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ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke menetlusi valesti 

makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.  

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule7

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks 

aruandes esitatud summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis 

põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest 

tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa 

Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride 

kavandamiseks võtab audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse 

raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid 

mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit 

hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute 

põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

 kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi 

rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 

kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite 

kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle 

piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne ei 

sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud 

ja korrektsed. 

7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja 

asjakohane kinnitava avalduse esitamiseks.  

                                            
7 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab keskuse raamatupidamise aastaaruanne 

kõigis olulistes aspektides õiglaselt keskuse finantsolukorda 31. detsembri 

2013. aasta seisuga ning keskuse finantstulemusi ja rahavooge lõppenud 

aastal vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja 

poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on keskuse 2013. aasta 31. detsembril lõppenud 

eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis 

olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

 

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 

11. Keskus algatas hankemenetluse koopiamasinate rentimiseks neljaks 

aastaks summas 160 000 eurot. Hankemenetluse tehnilisi tingimusi muudeti 

oluliselt menetluse käigus ja pärast selle lõppu. Pärast esimest muudatust 

avaldati muudetud hanketeade, millega pikendati pakkumuste esitamise 

tähtaega, kuid mis ei sisaldanud täpset selgitust tehnilistes tingimustes tehtud 

muudatuste kohta. Tehnilisi tingimusi muudeti taaskord pärast edukaks 

kuulutamise otsust ja lepingu allkirjastamist, mille tagajärjel vähenes lepingu 

maksumus 35 %. Lepingu hinnastruktuuri kohta avaldatud teave ei olnud 

piisavalt selge, mistõttu tõlgendas üks pakkujatest seda valesti ning tal oli 

seetõttu väiksem võimalus menetluse edukaks läbimiseks. Lisaks ei olnud 

hindamiskriteeriumid piisavalt konkreetsed läbipaistvuse tagamiseks ja 

KOMMENTAARID TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE JA KORREKTSUSE 
KOHTA 
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pakkujate võrdseks kohtlemiseks. Arvestades nimetatud hankemenetluses 

sisalduvaid puudusi, on see leping kontrollikoja arvates eeskirjadega vastuolus. 

12. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud 

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

I lisas

 

. 

 

 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva 

aruande vastu 22. juuli 2014. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel  

 

 president 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 

 



1 

ADB001959ET05-14PP-CH090-14APCFIN-RAS-2013_EMCDDA-TR.DOC 22.7.2014 

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed 

I LISA 

Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2011 

Keskus maksab igal aastal ligikaudu 275 000 eurot 
kasutamata ametiruumide eest oma endises hoones 
ja uues peakorteris. Keskus peaks koostöös 
Euroopa Komisjoni ja riiklike ametiasutustega 
jätkama lahenduste otsimist kasutamata 
ametiruumide küsimuse lahendamiseks. 

 

 

pooleli 

 

2011 Keskuse hankedokumendid ei olnud alati täielikud ja 
asjakohaselt korrastatud. 

lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 

Aastal 2012 andis keskus liikmesriikide riiklikele 
narkootikumide seirekeskustele (toetusesaajad) 
toetusi, et toetada koostööd Reitoxi teabevõrgu 
raames1 Toetuse kogusumma oli 2012. aastal 
2,6 miljonit eurot, moodustades 16 % tegevuskulude 
kogumahust. Toetusesaajate deklareeritud kulude 
hüvitamisele eelnev keskuse kontrollimine hõlmab 
väljamaksetaotluste ja toetusesaajatega lepingu 
sõlminud välisaudiitorite välja antud kontrollitõendite 
dokumentaalset analüüsi. Keskus ei saa tavaliselt 
toetusesaajatelt väljamaksetaotluses esitatud kulude 
rahastamiskõlblikkust ja täpsust tõendavaid 
dokumente. Kohapealsed kulude järelkontrollid 
toetusesaajate tasandil on harvad2. Seepärast 
annavad teostatavad kontrollid keskuse juhtkonnale 
vaid piiratud määral kindlust toetusesaajate 
väljamaksetaotlustes esitatud kulude 
rahastamiskõlblikkuse ja täpsuse kohta. Keskus 
kogus kontrollikoja auditeeritud tehingute kohta 
tõendavaid dokumente, mis andsid piisava kindluse 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
Tõendavate dokumentide juhusliku kontrollimise ja 
suurema hulga toetusesaajate kohapealse 
kontrollimise abil saaks kindlust oluliselt suurendada. 

pooleli 

2012 
Pärast 2008. aastat tehtud tehingute kohta ei ole 
järelkontrolle läbi viidud , kui välja arvata toetuste 
kontrollimine  

pooleli 

2012 Keskus ei olnud veel vastu võtnud avariitaaste- ega 
talitluspidevuse kava. 

lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 

Keskus maksab igal aastal ligi 200 000 eurot 
kasutamata ametiruumide eest oma endises hoones 
ja uues peakorteris. Keskus peaks koostöös 
Euroopa Komisjoni ja riiklike ametiasutustega 
jätkama lahenduste otsimist kasutamata 
ametiruumide küsimuse lahendamiseks. 

pooleli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrgu (Reitox) raames kogub keskus riiklikelt narkootikumide seirekeskustelt 

liikmesriikide narkootikumide alaseid andmeid. 

2 Aastal 2011 viidi kahes liikmesriigis läbi kaks järelkontrolli. Aastal 2012 järelkontrolle ei toimunud. 
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Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (Lissabon) 

II LISA 

Pädevus ja tegevus 

Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad 

(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artiklid 168 ja 114) 

Uimastitest tulenevate tervisekahjustuste vähendamiseks täiendab Euroopa Liit liikmesriikide 
meetmeid, sealhulgas teavitamist ja tõkestamist. 

 

Keskuse pädevus 

(Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1920/2006) 

Eesmärgid 

Keskuse eesmärk on anda liidule ja selle liikmesriikidele narkootikume, narkomaaniat ning selle 
tagajärgi käsitlevat faktitäpset, objektiivset, usaldusväärset ja liidu tasandil võrreldavat teavet. 

Keskus peaks keskenduma järgmistele eelisvaldkondadele: 

1) narkootikumide probleemiga seonduva olukorra jälgimine ning arengutendentside 
jälgimine (eriti nende, mis seonduvad erinevate ainete üheaegse tarbimisega); 

2) kasutatud lahenduste jälgimine ja teabe edastamine parimate tavade kohta; 
3) uute psühhoaktiivsete ainetega seonduvate ohtude hindamine ja kiire teabevahetuse 

süsteemi haldamine; 
4) selliste vahendite väljatöötamine, mille abil liikmesriigid saavad lihtsustada oma riigi 

asjaomase poliitika seiret ja hindamist ning komisjon liidu asjaomase poliitika seiret ja 
hindamist. 

Ülesanded 

− andmete kogumine ja analüüs;  

− andmevõrdlusmeetodite täiustamine;  

− andmete levitamine;  

− koostöö Euroopa ja rahvusvaheliste asutuste ja organisatsioonidega ning liiduväliste 
riikidega; 

− uute arengusuundade ja muutuvate suundumuste määratlemine. 

Juhtimine Haldusnõukogu  

Koosseisu kuulub üks esindaja igast liikmesriigist, kaks komisjoni esindajat ja kaks Euroopa 
Parlamendi nimetatud sõltumatut eksperti, kes tunnevad narkootikumide valdkonda eriti 
põhjalikult.  

Haldusnõukogu võtab vastu töökava, tegevusaruande ja eelarve ning annab hinnangu lõplikule 
raamatupidamise aastaaruandele.  

Täitevkomitee 

Koosseis 

Haldusnõukogu esimees. 
Haldusnõukogu aseesimees. 
Kaks valitud haldusnõukogu liiget, kes esindavad liikmesriike. 
Kaks komisjoni esindajat. 

Direktor 

Direktori nimetab haldusnõukogu komisjoni ettepanekul. 

Teaduskomitee 

Teaduskomitee esitab arvamusi. Komiteesse kuulub kuni viisteist tuntud teadlast, kelle nimetab 
haldusnõukogu nende teadusalase kompetentsuse alusel pärast konkursiteate avaldamist. 
Haldusnõukogu võib määrata laiendatud teaduskomiteesse ka ekspertrühma uute 
psühhoaktiivsete ainete riski hindamiseks.  

Välisaudit 

Euroopa Kontrollikoda. 

Siseaudit 

Euroopa Komisjoni siseauditi talitus. 
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Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 

Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal.  

2013. aastal keskuse 
käsutusse antud 
ressursid (sulgudes 
2012. aasta andmed) 

Eelarve: 

16,31 (16,32) miljonit eurot. ELi toetus: 95,4 % (95,3 %).  

Töötajate arv seisuga 31. detsember 2013 

Ametikohtade arv ametikohtade loetelus: 84 (84) 

Täidetud ametikohad: 76 (79) + 24 (25) muud töötajat (lähetuses viibivad riiklikud eksperdid, 
lepingulised töötajad ja ajutised asendajad) 

Personal kokku: 100 (104) 

Personali jaotus tegevuste kaupa:  

− põhitegevus: 61 (64,5) 

− haldusülesanded ja IT-tugi: 28,5 (29) 

− mitmesugused ülesanded: 10,5 (10,5) 

 

2013. aastal pakutud 
tooted ja teenused 
(sulgudes 2012. aasta 
andmed) 

 

Võrk 

Keskus käitab ühendavat andmete kogumise ja jagamise arvutivõrku, mille nimi on 
Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Teabevõrk (Reitox); see ühendab narkootikume 
käsitlevaid riiklikke teabevõrke, liikmesriikide spetsialiseeritud keskusi ning keskusega koostööd 
tegevaid rahvusvaheliste organisatsioonide infosüsteeme. 

Väljaanded 

Aasta 2013 oli esimene perioodi 2013–2015 EMCDDA strateegia ja töökava aasta ning esimene 
aasta, mil rakendati haldusnõukogu poolt 2012. aasta juulis vastuvõetud uut 
kommunikatsioonistrateegiat koos kolmeaastase töökavaga. Strateegiaga kooskõlas osa 
tootegruppe lihtsustati ja osa kujundati ümber. Seepärast võib esineda erinevusi 2013. ja 2012 
aastal pakutud toodete nimekirja vahel.  

− Euroopa narkoaruanne – suundumused ja arengud; 23 keeles, trükis avaldamine ja 
interaktiivne veebisait (Aastaaruanne narkoprobleemide kohta Euroopas; 22 keeles, trükis 
avaldamine ja interaktiivne veebisait) 

− Narkootikumidega seotud perspektiivid – 11 (0), EN interaktiivne veebisait 
− Väljaanded valitud teemadel – 0 (2), EN 
− Statistikabülletään ja interaktiivne veebisait üle 350 (350) tabeli ja 100 (100) diagrammiga 
− Üldine tegevusaruanne – iga-aastane, EN 
− Infoleht Drugnet Europe – 4 väljaannet, EN (4) 
− Väljaanne Drugs in Focus (poliitikakokkuvõtted) – 0 (1) 
− Keskuse teaduslik monograafia – 0 (0), EN 
− Keskuse ülevaated – 1 (3), EN 
− Käsiraamatud – 1 (2), EN 
− Keskuse temaatilised materjalid – 2 (8) 
− EMCDDA dokumendid – 4 (0), EN 
− Poliitika profiilid – 1 (0), EN 
− Ühised väljaanded – 1 (2): EN  
− Nõukogu otsuse (uute psühhoaktiivsete ainete kohta) (2005/387/JSK) rakendamisega 

seotud väljundid – 2 (2), EN 
− Narkootikumide profiilid – 0 uut (0) ja 0 ajakohastatud (0) 
− Tehnika- ja teadusalased uurimused, sh artiklid ja teaduslikud kokkuvõtted 28 (23) 
− Erakorralised väljaanded – 1 (3), EN 
− Brošüürid – 1 (1), EN 
− Töökavad ja strateegiad – 3 (2), EN 
− Andmete kogumise, kontrolli, säilitamise ja otsingusüsteem (Fonte) 

Muud veebisaidid 

Keskuse avaliku veebisaidi ümberkorraldamine/ ajakohastamine/ sisu edasiarendamine, sh: 

− riikide ülevaated 
− narkomaanidega tehtava töö ülevaated, tervisealase ja sotsiaaltöö profiilid, ennetusprofiilid  
− Euroopa narkootikumide andmebaas 
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− hindamisvahendite andmepank 
− parimate tavade portaal (narkootikumide nõudluse ja nende kahjuliku mõju vähendamise 

ning ravimeetoditega seotud kogemuste vahetamine) 
− temaatilised leheküljed 
− väljaannete andmebaas 

Reklaambrošüürid  

Konverentsimaterjalid – 4 EN (2) 
Meediatooted: 12 (13) uudisteväljaannet ja 13 (10) teabelehte, EN  

Rahvusvahelistel konverentsidel ning tehnika- ja teadusalastel kohtumistel osalemine: 285 
(266) 

Allikas: keskuse edastatud lisa. 
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SEIREKESKUSE VASTUSED 
 
 

11. Viidatud tehniliste tingimuste muudatus oli kavandatud suurendama keskuse paljundamise ja 

printimise mahtu ja kiirust. Vastav hanketeade avaldati õigel ajal Euroopa avalike hangete 

teabesüsteemi (SIMAP) kaudu. Süsteem seab avaldatavale teabele seoses algteate tingimuste ja 

sisu muudatustega mõned piirangud. 

Avaldatud tehnilised tingimused koos neile lisatud lepingukavandiga näitasid hanke võitmiseks / 

lepingu saamiseks selgelt võimalust kohandada pakutavate seadmete kombinatsiooni ja arvu 

sõltuvalt EMCDDA tegelikust vajadusest. See kohandus oli 2013. aastal tõhususe edendamiseks 

korraldatud printerite ja koopiaseadmete EMCDDAs kasutamise läbivaatuse tulemus. 

Kõiki pakkujaid koheldi ja nende pakkumusi hinnati võrdselt vastavalt kehtestatud ja avaldatud 

hankekriteeriumidele ja meetodile, mille põhjal selgitati välja soodsaim pakkumus.   

EMCDDA jätkab oma hankemenetluste parandamist, et vähendada edaspidi vajadust kohandada 

tehnilisi tingimusi ja tagada selliste kohanduste kohta tõhusama teabe pakkumine. 
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