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1. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (toliau – Centras, 

taip pat vadinamas ENNSC), įsikūręs Lisabonoje, įsteigtas Tarybos reglamentu 

(EEB) Nr. 302/93

ĮVADAS 

1. Jo pagrindinis tikslas – rinkti, analizuoti ir skleisti duomenis 

apie narkotikus ir narkomaniją tam, kad būtų galima Europos lygmeniu parengti 

ir skelbti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją. Ši informacija skirta 

suteikti pagrindą tirti narkotikų paklausą ir jos mažinimo būdus bei apskritai su 

narkotikų rinka susijusius reiškinius2.  

2. Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, 

tiesioginį operacijų testavimą ir Centro priežiūros ir kontrolės sistemų 

pagrindinių kontrolės priemonių vertinimą. Be to, prireikus, naudojami iš kitų 

auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.  

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA 

3. Atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

287 straipsnio nuostatas, Audito Rūmai auditavo: 

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS 

a) Centro metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. 

pasibaigusių finansinių metų finansinės atskaitomybės3 ir biudžeto 

vykdymo ataskaitos4

                                            
1 OL L 36, 1993 2 12, p. 1. Šis Reglamentas ir jo pakeitimai buvo panaikinti 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1920/2006 (OL L 376, 
2006 12 27, p. 1). 

; ir 

2 II priede apibendrinta Centro kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas 
susipažinti. 

3 Finansinę atskaitomybę sudaro balansas ir ekonominių rezultatų ataskaita, pinigų 
srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita bei svarbių apskaitos metodų 
suvestinė ir kita aiškinamoji informacija. 
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b) šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir 

tvarkingumą. 

Vadovybės atsakomybė 

4. Vadovybė yra atsakinga už Centro metinių finansinių ataskaitų rengimą ir 

sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą5

a) Su Centro metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės 

atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės 

atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių 

iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, nustatymą, taikymą ir 

priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos 

pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis

: 

6

b) su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų 

valdymo atitiktimi susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir 

efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas 

priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, 

, pasirinkimą ir taikymą; 

esamomis aplinkybėmis pagrįstų apskaitinių įvertinimų atlikimą. Direktorius 

Centro metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jo apskaitos 

pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su 

finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad 

jis turi pakankamą patikinimą, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir 

teisingai atspindi Centro finansinę būklę. 

                                                                                                                               
4 Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir jos priedas. 

5  Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai 
(OL L 328, 2013 12 7, p. 42). 

6 Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos 
Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus 
apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų 
valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS) / Tarptautiniais 
finansinės atskaitomybės standartais (TFAS). 
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teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas 

lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą.  

Auditoriaus atsakomybė 

5. Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai7

6. Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie 

sumas ir kitą informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų 

operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus 

nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų 

reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos 

Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos 

rizikos vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, 

susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų pateikimu, taip pat į 

operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės 

sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. 

Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų 

apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas. 

 metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose 

atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito 

Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito 

standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito 

institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai 

planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas 

dėl to, ar Centro metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, 

o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. 

7. Audito Rūmai mano, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami jų 

patikinimo pareiškimui pagrįsti.  

                                            
7 Reglamento (EB) Nr. 1271/2013 107 straipsnis. 
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Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo 

8. Audito Rūmų nuomone Centro metinėse finansinėse ataskaitose Centro 

finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais 

metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais 

aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir 

Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės. 

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir 
tvarkingumo 

9. Audito Rūmų nuomone, 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių 

metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais 

reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos. 

 

10. Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia. 

11. Centras pradėjo viešųjų pirkimų procedūrą dėl kopijavimo mašinų nuomos 

ketverių metų laikotarpiui už maksimalią 160 000 eurų sumą. Procedūros metu 

ir jai pasibaigus buvo atlikti reikšmingi techninių reikalavimų pakeitimai. Atlikus 

pirmąjį pakeitimą buvo paskelbtas pakoreguotas skelbimas apie pirkimą, 

kuriame buvo pratęstas paraiškų teikimo terminas, tačiau jame nebuvo aiškiai 

nurodyti techninių reikalavimų pakeitimai. Šie reikalavimai vėl buvo pakeisti 

priėmus sprendimą dėl sutarties sudarymo ir pasirašius sutartį; tokiu būdu 

sutarties vertė sumažėjo 35 %. Paskelbta su sutarties kainos struktūra susijusi 

informacija nebuvo pakankamai aiški, dėl to vienas konkurso dalyvis klaidingai 

ją suprato, taigi jo galimybės šią procedūrą laimėti buvo mažesnės. Be to, 

vertinimo kriterijai nebuvo pakankamai konkretūs, kad užtikrintų konkurso 

dalyvių vertinimo skaidrumą ir vienodų sąlygų taikymą. Audito Rūmai, 

PASTABOS DĖL OPERACIJŲ TEISĖTUMO IR TVARKINGUMO 
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atsižvelgdami į šios viešųjų pirkimų procedūros trūkumus, mano, kad sutartis 

buvo neteisėta. 

12. Taisomųjų veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas 

apžvalga pateikta 

ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS 

I priede

 

. 

 

 

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin 

CVIKL, 2014 m. liepos 22 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje. 

 Audito Rūmų vardu 

         Pirmininkas 

       Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas 

I PRIEDAS 

Metai Audito Rūmų pastaba Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n.d.) 

2011 

Šiuo metu Centras turi kasmet padengti su jo 
ankstesniajame pastate ir naujoje būstinėje 
esančiomis nenaudojamomis biurų patalpomis 
susijusias maždaug 275 000 eurų siekiančias 
išlaidas. Centras, bendradarbiaudamas su Europos 
Komisija ir nacionalinėmis institucijomis, turėtų ir 
toliau ieškoti tinkamų su nenaudojamomis biurų 
patalpomis susijusios problemos sprendimo būdų. 

 

 

Vykdomas 

 

2011 Centro viešųjų pirkimų dokumentai ne visuomet 
buvo išsamūs ir tinkamai susisteminti. 

Užbaigtas 
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Metai Audito Rūmų pastaba Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n.d.) 

2012 

2012 m. Centras, siekdamas sustiprinti 
bendradarbiavimą, vykdomą pasitelkus REITOX 
tinklą, suteikė dotacijas valstybių narių 
nacionaliniams narkotikų stebėsenos centrams 
(naudos gavėjams)1. 2012 m. bendros su 
dotacijomis susijusios išlaidos sudarė 2,6 milijono 
eurų, t. y. 16 % visų veiklos išlaidų. Centro ex ante 
patikrinimai, kuriuos jis atlieka prieš 
kompensuodamas naudos gavėjų deklaruotas 
išlaidas, apima išlaidų deklaracijų ir naudos gavėjų 
pasamdytų išorės auditorių pateiktų audito sertifikatų 
analizę. Centras paprastai neprašo naudos gavėjų, 
kad šie pateiktų dokumentus, pagrindžiančius 
deklaruotų išlaidų tinkamumą ir tikslumą. Išlaidų 
ex post patikros vietoje naudos gavėjų lygmeniu 
atliekamos retai2. Taigi esamos kontrolės priemonės 
Centro vadovybei suteikia tik ribotą patikinimą dėl 
naudos gavėjų deklaruotų išlaidų tinkamumo ir 
tikslumo. Audito Rūmams tikrinant operacijas 
Centras Audito Rūmų vardu gavo patvirtinamuosius 
dokumentus, suteikusius pakankamą patikinimą dėl 
šių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Atlikus 
atsitiktinę patvirtinamųjų dokumentų patikrą ir vietoje 
patikrinus daugiau naudos gavėjų patikinimo laipsnis 
galėjo būti žymiai padidintas. 

Vykdomas 

2012 Nebuvo atlikta jokių po 2008 m. įvykdytų operacijų 
(išskyrus dotacijas) ex post patikrų.  Vykdomas 
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Metai Audito Rūmų pastaba Taisomojo veiksmo būklė 

(užbaigtas / vykdomas / neįvykdytas / n.d.) 

2012 Centras dar nėra patvirtinęs veiklos tęstinumo ar 
veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių planų. 

Užbaigtas 

2012 

Šiuo metu Centras turi kasmet padengti su jo 
ankstesniajame pastate ir naujoje būstinėje 
esančiomis nenaudojamomis biurų patalpomis 
susijusias maždaug 200 000 eurų siekiančias 
išlaidas. Centras, bendradarbiaudamas su Komisija 
ir nacionalinėmis institucijomis, turėtų ir toliau ieškoti 
tinkamų su nenaudojamomis biurų patalpomis 
susijusios problemos sprendimo būdų. 

Vykdomas 

 
 
 
 
 
 
 
1 Centras, pasitelkęs Europos narkotikų ir narkomanijos informacinį tinklą (REITOX), iš nacionalinių narkotikų stebėsenos centrų 

renka šalies lygmeniu parengtus duomenis apie narkotikus.  

2 2011 m. buvo atliktos dvi ex post patikros dviejose valstybėse narėse. 2012 m. nebuvo atlikta jokių patikrų. 
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Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (Lisabona) 

II PRIEDAS 

Kompetencija ir veikla 

Sutartyje numatytos 
Sąjungos 
kompetencijos sritys 

(Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 168 ir 
114 straipsniai) 

Sąjunga papildo valstybių narių veiklą mažinant su narkotikais siejamą žalą sveikatai, taip pat 
plėtojant informavimą ir prevenciją. 

 

Centro kompetencijos 
sritys 

(Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 1920/2006) 

Tikslai 

Teikti Sąjungai ir valstybėms narėms faktinę, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie 
narkotikus, narkomaniją ir jų padarinius Sąjungos lygmeniu. 

Stebėsenos centras daugiausia dėmesio turėtų skirti šioms prioritetinėms sritims: 

1) stebėti narkotikų problemos būklę ir atsirandančias tendencijas, visų pirma susijusias su 
daugelio narkotikų rūšių vartojimu; 

2) stebėti sprendimo būdus ir teikti informaciją apie geriausias praktikas; 
3) įvertinti naujų psichoaktyvių medžiagų riziką ir eksploatuoti greitąją informacinę sistemą; 
4) sukurti priemones ir instrumentus, kurie padėtų valstybėms narėms stebėti ir vertinti savo 

nacionalinę politiką bei Komisijai stebėti ir vertinti Sąjungos politiką. 

Užduotys 

− Rinkti ir analizuoti duomenis;  

− Tobulinti duomenų lyginimo metodus;  

− Skleisti informaciją;  

− bendradarbiauti su Europos ir tarptautinėmis institucijomis bei organizacijomis ir su 
Sąjungai nepriklausančiomis šalimis; 

− nustatyti naujas tendencijas ir pokyčius. 

Valdymas Valdymo taryba  

Ją sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės, du Komisijos atstovai ir du 
nepriklausomi, ypač kvalifikuoti narkotikų srities ekspertai, kuriuos skiria Europos Parlamentas.  

Valdymo taryba tvirtina darbo programą, bendrosios veiklos ataskaitą ir biudžetą bei teikia 
nuomonę dėl galutinių finansinių ataskaitų  

Vykdomasis komitetas 

Sudėtis 

Valdymo tarybos pirmininkas; 
Valdymo tarybos pirmininko pavaduotojas; 
Kiti du renkami Valdymo tarybos nariai, atstovaujantys valstybėms narėms; 
Du Komisijos atstovai. 

Direktorius 

Skiria Valdymo taryba Komisijos siūlymu. 

Mokslinis komitetas 

Teikia nuomones. Jį sudaro ne daugiau kaip penkiolika žymių mokslininkų, kuriuos, 
atsižvelgdama į jų nuopelnus, skiria Valdyba po kvietimo pareikšti susidomėjimą. Valdyba taip pat 
gali skirti ekspertų grupę į išplėstinį mokslinį komitetą vertinti naujų psichoaktyvių medžiagų riziką.  

Išorės auditas 

Europos Audito Rūmai. 

Vidaus auditas 

Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT). 

Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija 

Europos Parlamentas, veikiantis rekomendavus Tarybai.  
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2013 m. (2012 m.) 
Centrui skirti ištekliai 

Biudžetas 

16,31 (16,32) milijono eurų. Sąjungos subsidija: 95,4 % (95,3 %).  

Darbuotojai 2013 m. gruodžio 31 d. 

Personalo plane numatytos darbo vietos: 84 (84) 

Užimtos darbo vietos: 76 (79)+ 24 (25) kiti darbuotojai (komandiruoti nacionaliniai ekspertai, 
sutartininkai ir laikini pavaduojantys darbuotojai)  

Iš viso darbuotojų: 100 (104) 

iš jų užsiima:  

- pagrindine veikla: 61 (64,5) 

- administracine veikla ir IT priežiūra: 28,5 (29) 

- mišria veikla: 10,5 (10,5) 

 

2013 m. (2012 m.) 
rezultatai ir paslaugos 

 

Tinklas 

Centras valdo kompiuterizuotą tinklą, skirtą informacijai rinkti ir ja keistis, kuris vadinamas 
„Europos narkotikų ir narkomanijos informaciniu tinklu“ (Reitox); šis tinklas sujungia nacionalinius 
informacijos apie narkotikus tinklus, specializuotus centrus valstybėse narėse ir tarptautinių 
organizacijų, bendradarbiaujančių su Centru, informacines sistemas. 

Leidiniai 

2013 m. buvo pirmieji 2013–2015 m. ENNSC strategijos ir darbo programos vykdymo metai bei 
pirmieji  Valdymo tarybos 2012 m. liepos mėn. kartu su trejų metų laikotarpio darbo programa 
patvirtintos naujos komunikacijos strategijos įgyvendinimo metai. Pagal šią strategiją kai kurių 
gaminių grupių koncepcija buvo supaprastinta, o kitų grupių koncepcija buvo iš naujo sukurta. 
Todėl nėra griežtos atitikties tarp 2013 m. ir 2012 m. gaminių.   

− Europos ataskaita dėl narkotikų problemos: tendencijos ir pokyčiai (23 kalbomis: leidinys ir 
sąveikioji tinklavietė (Metinė ataskaita apie narkotikų problemos padėtį Europoje 22 
kalbomis: leidinys ir sąveikioji tinklavietė) 

− Su narkotikais susijusios perspektyvos – 11 (0): anglų k., sąveikioji tinklavietė 
− Leidiniai pasirinktomis temomis – 0 (2) anglų k. 
− Statistinė suvestinė ir sąveikioji tinklavietė, kuriose pateikiama daugiau kaip 350 (350) 

lentelių ir  100 (100) diagramų; 
− Bendroji veiklos ataskaita (metinė, anglų k.); 
− Informacinis leidinys „Drugnet Europe“ – keturi numeriai anglų k. (4). 
− Politikos apžvalgos leidinys „Drugs in Focus“: 0 (1); 
− Centro mokslinė monografija – 0 (0), anglų k. 
− Centro nuodugnios analizės – 1 (3), anglų k.; 
− Vadovai – 1 (2), anglų k.; 
− Centro teminiai leidiniai – 2 (8); 
− ENNSC dokumentai – 4 (0) anglų k. 
− Politikos pozicijos – 1 (0) anglų k. 
− Su kitomis įstaigomis parengti leidiniai: 1 (2) anglų k.   
− Leidiniai, susiję su Tarybos sprendimo dėl naujų psichoaktyvių medžiagų (2005/387/TVR) 

įgyvendinimu – 2 (2), anglų k. 
− Narkotikų profiliai – naujų parengta nebuvo (0) ir atnaujinta nebuvo (0) 
− Techninės ir mokslinės studijos, įskaitant straipsnius ir mokslines santraukas – 28 (23). 
− Ad hoc leidiniai – 1 (3) anglų k.; 
− Brošiūros – 1 (1) anglų k. 
− Darbo programos ir strategijos – 3 (2) anglų k. 
− Duomenų kaupimo, tikrinimo, saugojimo ir paieškos sistema (Fonte). 

Kitos svetainės 

Viešosios Centro svetainės pertvarkymas, atnaujinimas ir (arba) turinio plėtojimas, įskaitant: 

− Šalių apžvalgas; 
− Gydymo nuo priklausomybės narkotikams apžvalgas, sveikatos bei socialinės apsaugos 

sektorių reagavimo veiksmų profilius ir prevencijos profilius;  
− Su narkotikais susijusią Europos teisinę duomenų bazę; 
− Vertinimo instrumentų banką; 
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− Geriausios praktikos portalą (keitimasis informacija apie narkotikų paklausos mažinimo 
veiksmus, žalos mažinimą ir gydymo modulius); 

− Teminius puslapius; 
− Leidinių duomenų bazę. 

Reklaminė medžiaga:  

Konferencijos medžiaga – 4 (2) leidiniai anglų k . 
Žiniasklaidos produktai: 12 (13) pranešimų spaudai  ir 13 (10) faktų lentelių anglų k.;  

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir techninio bei mokslinio pobūdžio 
susitikimuose: 285 (266); 

Šaltinis: Centro pateiktas priedas. 
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STEBĖSENOS CENTRO ATSAKYMAS 
 
 

11. Minėtas techninių specifikacijų pakeitimas buvo skirtas Centro kopijavimo (spausdinimo) 

pajėgumams (greičiui) atnaujinti. Atitinkamas skelbimas apie pirkimą buvo tinkamai paskelbtas 

naudojantis informacijos apie Europos viešuosius pirkimus sistema (SIMAP). Šioje sistemoje 

galioja tam tikri, su paskelbtos pirminio skelbimo pakeitimų terminais ir turiniu susiję informacijos 

apribojimai. 

Paskelbtose techninėse specifikacijose ir prie šių specifikacijų pridėtame sutarties projekte aiškiai 

nurodyta galimybė tikslinti įrangos, kurią, atsižvelgdamas į realius EMCDDA poreikius, turėtų 

pristatyti konkurso laimėtojas (tiekėjas), kiekį ir sudėtį. Šis patikslinimas atliktas po to, kai 2013 m. 

buvo atlikta EMCDDA naudojamų spausdinimo ir kopijavimo įrenginių peržiūra, siekiant didinti 

darbo našumą. 

Visiems konkurso dalyviams buvo sudarytos vienodos sąlygos ir jie buvo vertinami pagal 

nustatytus ir paskelbtus sutarties sudarymo kriterijus bei metodą, leidžiantį nustatyti ekonomiškai 

naudingiausią konkursinį pasiūlymą. 

EMCDDA ir toliau dės pastangas gerinti viešųjų pirkimų procedūras, būtent stengsis dar labiau 

sumažinti būtinybę tikslinti technines specifikacijas ir užtikrinti, kad konkurso dalyviams būtų 

teikiama išsamesnė informacija apie tokių specifikacijų patikslinimus. 
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