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1. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem 

besedilu: Center ali EMCDDA) s sedežem v Lizboni je bil ustanovljen z Uredbo 

Sveta (EGS) št. 302/93

UVOD 

1. Glavna naloga Centra je zbiranje, analiziranje in 

razširjanje informacij o drogah in zasvojenosti z drogami, na podlagi katerih na 

evropski ravni pripravlja in objavlja objektivne, zanesljive in primerljive 

informacije. Te so namenjene zagotavljanju osnove za analiziranje 

povpraševanja po drogah in načinov za njegovo zmanjšanje ter na splošno 

pojavov, povezanih s trgom drog.2 

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, 

neposredno preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in 

kontrolnih sistemov Centra. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih 

revizorjev (kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev. 

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

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

unije (PDEU) revidiralo: 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

(a) zaključni račun Centra, ki ga sestavljajo računovodski izkazi3 in poročila o 

izvrševanju proračuna4

                                            
1 UL L 36, 12.2.1993, str. 1. Ta uredba in njene spremembe so bile razveljavljene z 

Uredbo (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 376, 
27.12.2006, str. 1). 

 za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2013, ter 

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

3 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz 
sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in 
druga pojasnila. 
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(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

Odgovornost poslovodstva 

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega 

računa Centra ter za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:5

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Centra 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

 

6

(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 

, in pripravo okoliščinam primernih 

računovodskih ocen. Direktor odobri zaključni račun Centra, potem ko ga 

računovodja Centra pripravi na podlagi vseh razpoložljivih informacij in 

napiše pojasnilo, priloženo računovodskim izkazom, v katerem med drugim 

izjavlja, da je pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh 

pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja 

Centra; 

                                                                                                                               
4 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 

5 Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 
7.12.2013, str. 42). 

6 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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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.7

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 in 

pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami 

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

Pri 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. 

 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 Centra brez pomembno napačnih 

navedb in da so z njim povezane transakcije zakonite in pravilne. 

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

osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.  

                                            
7 Člen 107 Uredbe (ES) št. 1271/2013. 
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Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

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

pogledih pošteno predstavljajo njegov finančni položaj na dan 

31. decembra 2013 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano 

leto v skladu z določbami njegove 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 naslednje pripombe mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

11. Center je sprožil postopek za oddajo javnega naročila za štiriletni najem 

fotokopirnih strojev v višini največ 160 000 EUR. Tehnične zahteve so bile med 

postopkom precej spremenjene. Po tej spremembi je bilo objavljeno obvestilo o 

spremembi postopka, s katerim je bil podaljšan rok za predložitev ponudb, v 

katerem pa spremembe tehničnih zahtev niso bile jasno navedene. Te so bile 

ponovno spremenjene pred podpisom pogodbe skladno z opcijo, navedeno v 

objavljenih specifikacijah, zaradi česar se je vrednost pogodbe znižala za 35 %. 

Objavljene informacije o cenovni strukturi pogodbe niso bile dovolj jasne, zaradi 

česar jih je en ponudnik narobe razumel in zato imel manj možnosti, da bi bil 

izbran. Poleg tega merila za vrednotenje niso bila dovolj podrobna, da bi 

zagotovila popolno preglednost in enako obravnavanje ponudnikov. Navedene 

slabosti so vplivale na učinkovitost in uspešnost postopka za oddajo javnega 

naročila ter povzročile tveganje oviranja konkurence. 

PRIPOMBA O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ 
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12. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz 

prejšnjih let, je v 

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

Prilogi I

 

.  

 

 

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

Evropskega računskega sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 22. julija 2014. 

   Za Računsko sodišče 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Predsednik 
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Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

PRILOGA I 

Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2011 

Center zdaj letno plačuje približno 275 000 EUR za 
prazne pisarne v svoji nekdanji stavbi in na novem 
sedežu. V sodelovanju z Evropsko komisijo in 
nacionalnimi organi bi si moral še naprej prizadevati 
poiskati ustrezne rešitve za prazne pisarne. 

 

 

se izvaja 

 

2011 Mape za javna naročila v Centru niso bile vedno 
popolne in ustrezno organizirane. 

zaključen 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 

Leta 2012 je Center dodelil nepovratna sredstva 
nacionalnim centrom za spremljanje drog držav 
članic (upravičencem) za podpiranje sodelovanja v 
okviru omrežja REITOX1. Skupni odhodki za 
nepovratna sredstva leta 2012 so znašali 
2,6 milijona EUR, kar je 16 % skupnih operativnih 
odhodkov. Predhodna preverjanja Centra pred 
povračilom stroškov, ki jih prijavijo upravičenci, 
vključujejo dokumentacijsko analizo zahtevkov za 
povračilo stroškov in revizorskih potrdil, ki jih izdajo 
zunanji revizorji, ki so jih najeli upravičenci. Center 
običajno ne pridobi od upravičencev nobenih 
dokumentov, s katerimi bi utemeljili upravičenost in 
točnost prijavljenih stroškov, naknadna preverjanja 
stroškov na kraju samem na ravni upravičencev pa 
so redka.2 Obstoječe kontrole v zvezi z 
upravičenostjo in točnostjo stroškov, ki jih prijavijo 
upravičenci, tako poslovodstvu Centra zagotavljajo 
le omejeno zanesljivost. Za transakcije, ki jih je 
revidiralo Sodišče, je Center v imenu Sodišča 
pridobil dokazila, ki dajejo razumno zagotovilo glede 
zakonitosti in pravilnosti transakcij. Naključno 
preverjanje dokazil in pogostejša preverjanja 
upravičencev na kraju samem bi znatno povečali 
zagotovilo. 

se izvaja 

2012 
Naknadna preverjanja niso bila izvedena za nobene 
transakcije po letu 2008, z izjemo nepovratnih 
sredstev.  

se izvaja 
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Leto Pripomba Sodišča Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2012 
Center še ni sprejel načrta neprekinjenega 
sodelovanja ali načrta ponovne vzpostavitve 
delovanja po nesreči. 

zaključen 

2012 

Center zdaj letno plačuje približno 200 000 EUR za 
prazne pisarne v svoji nekdanji stavbi in na novem 
sedežu. V sodelovanju s Komisijo in nacionalnimi 
organi bi si moral še naprej prizadevati poiskati 
ustrezne rešitve za prazne pisarne. 

se izvaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Center v okviru Evropskega informacijskega omrežja za droge in zasvojenost z drogami (REITOX) od nacionalnih centrov za 

spremljanje drog zbira podatke držav v zvezi z drogami. 

2 Leta 2011 sta bili izvedeni dve naknadni preverjanji v dveh državah članicah. Taka preverjanja v letu 2012 niso potekala. 
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Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (Lizbona) 

PRILOGA II 

Pristojnosti in dejavnosti 

Področja pristojnosti 
Unije, ki izhajajo iz 
Pogodbe 

(člena 168 in 114 
Pogodbe o delovanju 
Evropske unije) 

Unija dopolnjuje ukrepe držav članic za zmanjševanje škode za zdravje zaradi uživanja drog, 
vključno z obveščanjem in preprečevanjem. 

 

Pristojnosti Centra 

(Uredba (ES) 
št. 1920/2006 
Evropskega parlamenta 
in Sveta) 

Cilji 

Zagotavljati Uniji in njenim državam članicam dejanske, objektivne, zanesljive in primerljive 
informacije na ravni Unije o drogah in zasvojenosti z njimi ter o njihovih posledicah. 

Center bi se moral osredotočiti na naslednja prednostna področja: 

(1) spremljanje stanja na področju problematike drog in nastajajočih trendov, predvsem 
tistih, ki veljajo za uporabo več drog; 

(2) spremljanje rešitev in zagotavljanje informacij o najboljših praksah; 
(3) ocenjevanje tveganj pri novih psihoaktivnih snoveh in vzdrževanje sistema hitre 

izmenjave informacij; 
(4) razvijanje orodij in instrumentov za pomoč državam članicam pri spremljanju in 

vrednotenju njihovih nacionalnih politik ter Komisiji pri spremljanju in vrednotenju politik 
Unije. 

Naloge 

− Zbiranje in analiziranje podatkov;  

− izboljševanje metod za primerjavo podatkov;  

− razširjanje podatkov;  

− sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi organi in organizacijami ter z državami zunaj 
Unije; 

− opredelitev razvojnih novosti in spreminjajočih se trendov. 

Vodenje Upravni odbor  

Sestavljajo ga po en predstavnik vsake države članice, dva predstavnika Komisije in dva 
neodvisna strokovnjaka za področje drog, ki ju določi Evropski parlament.  

Upravni odbor sprejme delovni program, splošno poročilo o dejavnostih in proračun ter daje 
mnenja o končnih zaključnih računih.  

Izvršni odbor 

Sestava 

Predsednik upravnega odbora, 
podpredsednik upravnega odbora, 
dva izvoljena člana upravnega odbora, ki predstavljata države članice, 
dva predstavnika Komisije. 

Direktor 

Imenuje ga upravni odbor na predlog Komisije. 

Znanstveni odbor 

Daje mnenja. Sestavlja ga največ petnajst uveljavljenih znanstvenikov, ki jih glede na njihovo 
znanstveno odličnost imenuje upravni odbor po razpisu za prijavo interesa. Upravni odbor lahko v 
razširjeni znanstveni odbor imenuje tudi skupino strokovnjakov za oceno tveganja pri novih 
psihoaktivnih snoveh.  

Zunanja revizija 

Evropsko računsko sodišče. 

Notranja revizija 

Služba Evropske komisije za notranjo revizijo. 
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Organ za razrešnico 

Evropski parlament na priporočilo Sveta.  

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

Proračun 

16,31 milijona EUR (16,32 milijona EUR). Subvencija Unije: 95,4 % (95,3 %). 

Število zaposlenih 31. decembra 2013 

Število mest v načrtu delovnih mest: 84 (84) 

Zasedena delovna mesta: 76 (79) + 24 (25) drugih uslužbencev (napoteni nacionalni 
strokovnjaki, pogodbeni uslužbenci in uslužbenci za začasno nadomeščanje) 

Skupno število zaposlenih: 100 (104) 

Ti opravljajo naslednje naloge:  

− operativne naloge: 61 (64,5) 

− upravne naloge in podporo IT: 28,5 (29) 

− obojne naloge: 10,5 (10,5) 

Proizvodi in storitve, 
zagotovljeni v letu 
2013 (2012) 

 

Omrežje 

Center upravlja računalniško omrežje za zbiranje in izmenjavo informacij, imenovano „Evropsko 
informacijsko omrežje za droge in zasvojenost z drogami“ (Reitox), ki povezuje nacionalna 
informacijska omrežja za droge, specializirane centre v državah članicah in informacijske sisteme 
mednarodnih organizacij, ki sodelujejo s Centrom. 

Objave 

Leto 2013 je bilo prvo leto strategije in delovnega programa EMCDDA za obdobje 2013–2015 ter 
prvo leto izvajanja nove komunikacijske strategije, ki jo je upravni odbor sprejel julija 2012 skupaj 
s triletnim delovnim programom. Skladno s to strategijo so bile nekatere družine proizvodov 
racionalizirane, druge pa ponovno oblikovane, zato proizvodi iz leta 2013 niso strogo usklajeni s 
proizvodi iz leta 2012.  

− Evropsko poročilo o drogah – Trendi in razvoj (23 jezikovnih različic): objava in interaktivna 
spletna stran (Letno poročilo o stanju na področju problematike drog v Evropi; 22 
jezikovnih različic, objava in interaktivna spletna stran); 

− Perspektive na področju drog (POD) – 11 (0), v angleškem jeziku, interaktivna spletna 
stran; 

− izbrana poglavja – 0 (2), v angleškem jeziku;  
− statistični bilten in interaktivna spletna stran z več kot 350 (350) tabelami in 100 (100) 

diagrami; 
− splošno poročilo o dejavnostih – letno, v angleškem jeziku; 
− glasilo Drugnet Europe – 4 (4) številke, v angleškem jeziku; 
− Problem drog (obvestila o politiki) – 0 (1); 
− znanstvena monografija Centra – 0 (0), v angleškem jeziku; 
− Centre Insights (tematske študije) – 1 (3), v angleškem jeziku; 
− priročniki – 1 (2), v angleškem jeziku; 
− tematski sestavki Centra – 2 (8); 
− EMCDDA Papers (dokumenti) – 4 (0), v angleškem jeziku; 
− Policy profiles (profili politik) – 1 (0), v angleškem jeziku; 
− skupne objave – 1 (2), v angleškem jeziku;  
− storitve, povezane z izvajanjem Sklepa Sveta o novih psihoaktivnih snoveh 

(2005/387/PNZ) – 2 (2), v angleškem jeziku; 
− profili drog – 0 (0) novih in 0 (0) posodobljenih; 
− tehnične in znanstvene študije, vključno s članki in znanstvenimi povzetki 28 (23); 
− ad-hoc objave – 1 (3), v angleškem jeziku; 
− brošure – 1 (1), v angleškem jeziku; 
− delovni programi in strategije – 3 (2), v angleškem jeziku; 
− sistem za zbiranje, potrjevanje, shranjevanje in iskanje podatkov (Fonte). 

Druge spletne strani 

Reorganizacija/posodabljanje/razvoj vsebine na javni spletni strani Centra, vključno s: 

− povzetki stanja po državah; 
− pregledi zdravljenja zasvojenosti z drogami, zdravstvenimi profili in profili socialnih odzivov, 

profili preventive;  
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− evropsko pravno podatkovno zbirko o drogah; 
− zbirko instrumentov za vrednotenje; 
− portalom o najboljših praksah (izmenjava v zvezi z ukrepi za zmanjšanje povpraševanja po 

drogah, zmanjševanjem škode in moduli za zdravljenje); 
− tematskimi stranmi; 
− podatkovno zbirko objav. 

Promocijsko gradivo  

Konferenčno gradivo: 4 (2), v angleškem jeziku; 
medijski proizvodi: 12 (13) sporočil za javnost in 13 (10) predstavitvenih strani, v angleškem 
jeziku.  

Sodelovanje na mednarodnih konferencah ter strokovnih in znanstvenih sestankih: 285 
(266). 

Vir: Priloga, ki jo je posredoval Center. 
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11. Omenjena sprememba tehničnih zahtev je bila opravljena zaradi posodobitve 

zmogljivosti/hitrosti kopiranja/tiskanja v centru EMCDDA. Zadevni razpis za oddajo javnega 

naročila je bil objavljen prek informacijskega sistema za evropska javna naročila (SIMAP). Ta 

sistem nalaga nekatere omejitve za objavo informacij o pogojih in vsebini sprememb prvotne 

objave. 

Objavljene tehnične zahteve skupaj z osnutkom pogodbe, ki jim je priložen, izrecno navajajo 

možnost prilagoditve števila in sestave opreme, ki naj bi jo ponudil izbrani ponudnik/izvajalec, 

dejanskim potrebam centra EMCDDA. Ta prilagoditev je rezultat pregleda, ki ga je center 

EMCDDA opravil v letu 2013 da bi izboljšal učinkovitost uporabe kopirnih in tiskalnih naprav.. 

Vsi ponudniki so bili obravnavani enako in ocenjeni v skladu z uveljavljenimi ter objavljenimi 

izbirnimi merili in metodami, na podlagi katerih je bil izbran ponudnik z najboljšo ponudbo z vidika 

stroškovne učinkovitosti.  

Center EMCDDA si bo še naprej prizadeval izboljšati svoje postopke za oddajo javnih naročil, in 

sicer bo še naprej zmanjševal potrebo po prilagajanju tehničnih zahtev ter zagotovil, da ponudniki 

prejmejo kar se da natančne informacije o tovrstnih prilagoditvah. 

 

 

 

 

 

 


	UVOD
	INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI
	IZJAVA O ZANESLJIVOSTI
	Odgovornost poslovodstva
	Revizorjeva odgovornost
	Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov
	Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

	SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

		2014-10-13T11:16:51+0200
	Vitor Manuel Silva Caldeira
	Proof of creation




