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Ievads 
01 Eiropas Ķimikāliju aģentūru (“Aģentūra”, arī “ECHA”), kura atrodas Helsinkos, 
izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/20061. Tās galvenie 
uzdevumi ir nodrošināt cilvēku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā arī 
vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un novatorismu. Aģentūra arī 
sekmē alternatīvu metožu izstrādi ar vielām saistīto risku novērtēšanai. 

02 Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti 1. diagrammā2. 

1. diagramma. Aģentūras galvenie skaitliskie dati 

 
* Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām, kas pieejamas finanšu gada laikā. 

** ES ierēdņi, ES pagaidu darbinieki, ES līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti, izņemot pagaidu 
darbiniekus no darba aģentūrām un konsultantus. 

Avots: Eiropas Savienības konsolidētie pārskati par 2018. finanšu gadu un Eiropas Savienības 
provizoriskie konsolidētie pārskati par 2019. finanšu gadu; Aģentūras sniegtie dati par darbiniekiem. 

Ticamības deklarāciju pamatojošā informācija 

03 Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu 
tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles 
mehānismu novērtēšanu. Ņem vērā arī citu revidentu darbā iegūtos pierādījumus, kā 
arī Aģentūras vadības sniegtās informācijas analīzi. 

                                                      
1 OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp. 

2 Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē 
www.ECHA.europa.eu. 

133

130

Budžets (miljoni EUR)*

572

565

Darbinieku skaits (31. decembrī)**

2019

2018

http://www.echa.europa.eu/
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Ticamības deklarācija, ko Palāta sagatavojusi Eiropas 
Parlamentam un Padomei – neatkarīga revidenta ziņojums 

Atzinums 
04 Mēs revidējām 

a) Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus3 un budžeta izpildes 
pārskatus4 par 2019. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, 

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā. 

Pārskatu ticamība 

Atzinums par pārskatu ticamību 

05 Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2019. gada 31. decembrī slēgto 
gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 
2019. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu 
pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras Finanšu 
noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības 
noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības 
standartiem. 

                                                      
3 Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas 

pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām 
grāmatvedības metodēm un citus skaidrojumus. 

4 Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un 
skaidrojumus. 
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Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība 

Ieņēmumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību 

06 Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Apstākļu akcentējums 

07 Nenonākot pretrunā atzinumiem attiecībā uz pārskatu ticamību un 
pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību, Palāta vēlas uzsvērt, ka 
Aģentūra daļēji sevi finansē pati un saņem maksājumu no katra uzņēmuma, kas 
lūdz reģistrēt ķīmiskās vielas saskaņā ar REACH regulu5. Piemērojamā maksa ir 
atkarīga no uzņēmuma lieluma (mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums, 
liels uzņēmums) un no reģistrēto ķīmisko vielu apjoma (dažādi robežlielumi).  

08 Saskaņā ar Īstenošanas regulu6 Aģentūra aprēķina maksu un izsniedz par to 
rēķinus, pamatojoties uz informāciju, ko tā saņem no uzņēmumiem, kuri iesniedz 
pieteikumu. Saskaņā ar Regulu mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi 
(MVU) var saņemt ievērojamu maksas samazinājumu – līdz par 95 % no standarta 
maksas. Kopš pirmajām reģistrācijām 2009. gadā 26 % pieteikuma iesniedzēju 
deklarēja, ka tie ir mikrouzņēmumi, mazie vai vidējie uzņēmumi.  

09 Kaut arī tiesību aktos tas nav minēts starp pamatuzdevumiem, Aģentūra 
ieguldīja ievērojamas pūles, lai ieviestu ex post pārbaudes, ar ko pārliecināties par 
to uzņēmumu lielumu, kuri sevi deklarējuši kā MVU. Kopš 2011. gada veiktās un 
līdz šim pabeigtās pārbaudes liecina, ka 50 % no MVU bija nepareizi noteikuši savu 
lielumu un līdz ar to maksājuši zemāku tarifu7. Tik augsta nepareizā lieluma 
proporcionālā daļa ir skaidrojama gan ar ekonomisko stimulu, gan ar sarežģīto 
MVU definīciju un liecina par ierobežojumiem, kas raksturīgi sistēmai, kura 
pārmērīgi paļaujas uz pieteikuma iesniedzēju pašdeklarācijām. 

10 Lai atvieglotu šo situāciju, Aģentūra ir izsniegusi rēķinus (un iekasējusi naudu) 
par maksu korekcijām (palielinājumu) un papildu administratīvajiem maksājumiem 
aptuveni 32,2 miljonu EUR apmērā saskaņā ar ex post pārbaužu rezultātiem līdz 
2019. gada beigām. Tomēr vēl arvien ir atlicis ievērojams skaits veicamu pārbaužu, 
un nepieciešamā maksu korekciju atlikusī summa 2019. gada beigās nebija zināma. 
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Maksājumi 
Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību 

11 Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu 
pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

Atzinumu pamatojums 

12 Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) 
starptautiskajiem revīzijas standartiem (ISA) un ētikas kodeksiem un INTOSAI 
starptautiskajiem augstāko revīzijas iestāžu standartiem (ISSAI). Mūsu pienākumi 
saskaņā ar šiem standartiem ir plašāk aprakstīti šā ziņojuma iedaļā, kas attiecas uz 
revidenta pienākumiem. Mēs esam neatkarīgi saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu ētikas padomes Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksu 
(IESBA kodekss) un ētikas prasībām, kas attiecas uz mūsu revīziju, un mēs esam 
ievērojuši pārējos ētiskos pienākumus saskaņā ar šīm prasībām un IESBA kodeksu. 
Uzskatām, ka gūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinuma 
pamatošanai. 

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi 

13 Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras Finanšu noteikumiem vadības 
pienākums ir sagatavot un iesniegt Aģentūras pārskatus, pamatojoties uz 
starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt 
tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Tas ietver iekšējās kontroles 
mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu 
sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas 
būtiski nepareizas ziņas. Aģentūras vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai 
finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu 
oficiālajām prasībām, kas reglamentē šādu pārskatu veidošanu. Aģentūras vadībai 

                                                      
5 Regula (EK) Nr. 1907/2006. 

6 Komisijas Regula (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 107, 17.4.2008., 
6. lpp.). 

7 Nepareizā lieluma proporcionālā daļa dažādos gados atšķiras, un tai ir tendence 
samazināties – no 80 % 2011. gadā līdz 35 % 2019. gadā. 
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ir galīgā atbildība par Aģentūras pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību. 

14 Sagatavojot pārskatus, Aģentūras vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras 
spēju turpināt darbību. Tai attiecīgi jāizklāsta jautājumi, kas saistīti ar Aģentūras 
spēju turpināt darbību, un jāizmanto darbības turpināšanas pieņēmums 
grāmatvedībā, ja vien vadība neplāno likvidēt organizāciju vai pārtraukt darbību, 
vai tai nav citas reālas alternatīvas organizācijas slēgšanai vai darbības 
pārtraukšanai. 

15 Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par Aģentūras finanšu ziņojumu sagatavošanas 
procesa pārraudzību. 

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu 
revīzijā 

16 Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un 
pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un 
Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarācijas 
par Aģentūras pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un 
pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka 
revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja 
tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par 
būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt 
saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem. 

17 Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas vai sadarbības valstīm 
saņemtās subsīdijas un novērtējam Aģentūras procedūras maksu un citu 
ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanai. 

18 Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi 
ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu 
kategorijas (tostarp aktīvu iegādei veiktos maksājumus), izņemot avansa 
maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu 
saņēmējs sniedz pamatojumu par to pareizu izmantošanu un Aģentūra šo 
pamatojumu pieņem, dzēšot avansa maksājumu vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk. 

19 Saskaņā ar ISA un ISSAI mēs liekam lietā profesionālo spriedumu un visas 
revīzijas gaitā saglabājam profesionāli skeptisku attieksmi. Mēs arī  

o apzinām un novērtējam risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir 
sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir 
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būtiski pārkāpts Eiropas Savienības tiesiskais regulējums; izstrādājam un 
īstenojam revīzijas procedūras, lai reaģētu uz šo risku, un iegūstam revīzijas 
pierādījumus, kas ir pietiekami un piemēroti mūsu atzinumu pamatošanai. 
Risks neatklāt būtiski nepareizas ziņas vai neatbilstību, kas radušās krāpšanas 
dēļ, ir lielāks nekā tad, ja tās radušās kļūdas dēļ, jo krāpšana var ietvert 
slepenu vienošanos, viltošanu, tīšus izlaidumus, datu sagrozīšanu vai iekšējās 
kontroles apiešanu; 

o iepazīstamies ar iekšējo kontroli, kas attiecas uz revīziju, lai izstrādātu 
konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu 
atzinumu par iekšējās kontroles efektivitāti; 

o novērtējam izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto 
grāmatvedības aplēšu pamatotību un ar to saistīto vadības sniegto 
informāciju; 

o izdarām secinājumus par to, vai vadība ir pienācīgi izmantojusi darbības 
turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā un, pamatojoties uz iegūtajiem 
revīzijas pierādījumiem, spriežam, vai attiecībā uz notikumiem vai 
nosacījumiem pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas šaubas par 
Aģentūras spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība 
pastāv, mums savā revīzijas ziņojumā uz to ir jāvērš uzmanība, norādot uz 
attiecīgo informāciju pārskatos, vai arī, ja šī informācija ir neadekvāta, mums 
ir jāgroza savs atzinums. Mūsu secinājumi balstās uz revīzijas pierādījumiem, 
kas iegūti līdz revīzijas ziņojuma sagatavošanai. Tomēr turpmāki notikumi vai 
nosacījumi var likt organizācijai pārtraukt darbības turpināšanu; 

o novērtējam pārskatu vispārējo izklāstu, uzbūvi un saturu, tostarp informācijas 
sniegšanu, un to, vai pakārtotie darījumi un notikumi pārskatos ir atspoguļoti 
patiesa izklāsta veidā; 

o iegūstam pietiekamus un piemērotus revīzijas pierādījumus par Aģentūras 
finanšu informāciju, lai izstrādātu atzinumu par pārskatiem un tiem 
pakārtotajiem darījumiem. Mēs atbildam par revīzijas vadību, pārraudzību un 
izpildi. Mēs esam vienīgie atbildīgie par savu revīzijas atzinumu. 

o Attiecīgos gadījumos ir ņemts vērā neatkarīga ārējā revidenta veiktais 
revīzijas darbs saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu 
regulas 70. panta 6. punktā. 

Mēs sazināmies ar vadību arī par revīzijai plānoto tvērumu un laika grafiku, kā arī 
par nozīmīgiem revīzijas konstatējumiem, tostarp par visiem būtiskiem iekšējo 
kontroles mehānismu trūkumiem, kurus esam atklājuši revīzijas laikā. No 
jautājumiem, ko apspriežam ar Aģentūru, mēs apzinām tos, kuri pārskatu kārtējā 
perioda revīzijā ir vissvarīgākie un kuri tādējādi ir galvenie revīzijas jautājumi. Šos 
jautājumus mēs aprakstām savā revīzijas ziņojumā, ja vien ar likumu vai 
noteikumiem nav aizliegta to atklāšana plašākai sabiedrībai vai – ārkārtīgi retos 
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gadījumos – ja secinām, ka informācija mūsu ziņojumā nav jāsniedz, jo ir pamats 
domāt, ka tās atklāšana varētu radīt negatīvas sekas, kuras būtu lielākas par 
labumu, ko sabiedrība gūtu no šīs paziņošanas. 

20 Turpmākie apsvērumi nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam. 

Apsvērumi par iekšējās kontroles mehānismiem 

21 Konkursa specifikācijas apraksta, ko līgumslēdzēja iestāda gatavojas pirkt, kvalitāti 
un cenu, kādu tā vēlas maksāt. Tādējādi ir būtiski, lai šīs specifikācijas būtu 
visaptverošas, skaidras un precīzas. Mēs konstatējām, ka vienā no revidētajām 
iepirkuma procedūrām konkursa specifikācijas neļāva pretendentiem nonākt pie 
viennozīmīgas izpratnes par to, kā savos finanšu piedāvājumos noteikt konkrētas 
pozīcijas cenu. Tā kā piedāvājumi nebija salīdzināmi, Aģentūra nolēma procedūru atcelt 
un sākt no jauna. Tas paildzināja procedūru un Aģentūrai radīja potenciālu reputācijas 
risku.  

22 Mēs konstatējām, ka abās revidētajās darbā pieņemšanas procedūrās lēmumu 
pieņemšanas process nebija pietiekami strukturēts un izsmeļošs, lai nodrošinātu 
skaidru un hronoloģisku izsekojamību par to, kad dokumenti tika apstiprināti un kurš to 
darīja. Piemēram, vienā no procedūrām savāktie pierādījumi parādīja, ka atlases 
komisija bija apstiprinājusi rezerves sarakstu tikai tad, kad izpilddirektors bija to jau 
parakstījis.  

Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu pēcpārbaude 

23 Pārskats par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas apsvērumiem, kuri 
formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā. 
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Šo ziņojumu 2020. gada 22. septembrī Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru 
vada Revīzijas palātas loceklis Alex Brenninkmeijer. 

 Revīzijas palātas vārdā – 

  
 priekšsēdētājs 
 Klaus-Heiner Lehne 
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Pielikums. Iepriekšējos gados formulēto apsvērumu 
pēcpārbaude 

Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2014 
Izdevumus par Biocīdu regulas īstenošanu daļēji finansēja no ES ieguldījumiem 
Aģentūras budžetā, nevis no maksām. Ieviešana ir sākta 

2016 
Atšķirībā no vairākuma citu aģentūru ECHA izveides regulā nav skaidri noteikta prasība 
veikt regulāru ārējo novērtēšanu. 

Ieviešana nav sākta 

Ārpus Aģentūras kontroles 

2017 

Aģentūras veiktās ex post pārbaudes atklāja to, ka vairāk nekā puse uzņēmumu nebija 
pareizi norādījuši savu lielumu, un tas būtiski ietekmē maksu aprēķinu un Aģentūras 
ieņēmumus. Ir neatliekami jāpaātrina ex post pārbaužu process un tas jāpabeidz. 

Ieviešana ir sākta 

2017 

Ja Aģentūra atrod kļūdu, tā izsniedz koriģējošu rēķinu. Tomēr šķiet, ka Aģentūrai 
sagādā grūtības atgūt koriģētās maksas. Aģentūra 2017. gada pārskatos ir iegrāmatojusi 
uzkrājumu sliktajiem parādiem 2,8 miljonu EUR apmērā (t. i., par 600 000 EUR vairāk 
nekā 2016. gada beigās). 

Ieviešana ir sākta 
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Gads Palātas apsvērumi 

Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2017 

Par uzņēmumu deklarēto apjomu pārbaudi ir atbildīgas dalībvalstu īstenošanas 
iestādes, un Aģentūrai nav izpildes pilnvaru. Aģentūras spēja veikt tai uzticētos 
uzdevumus ir atkarīga no dalībvalstu iestādēm. Tomēr aptuveni divas trešdaļas 
uzņēmumu neatjaunina informāciju, kas reģistrēta par ķīmisko vielu apjomiem to 
pārziņā. Tas apgrūtina REACH regulas efektīvu īstenošanu un ietekmē arī maksājumu 
aprēķina precizitāti. 

Ieviešana ir sākta 

Ārpus Aģentūras kontroles 

2017 
Aģentūra parasti publicē paziņojumus par vakancēm savā tīmekļa vietnē un sociālajos 
medijos, bet ne Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) tīmekļa vietnē. Ieviešana ir sākta 

2018 Aģentūrai ir jāpieņem un jāievieš sensitīvu amatu politika. Ieviests 

2018 

Aģentūra sagaida, ka maksas un maksājumi ievērojami kritīsies, sākot ar 2019. gadu. 
Pastāv risks, ka relatīvi stabilais izdevumu līmenis un krietni neparedzamākais 
ieņēmumu līmenis var negatīvi ietekmēt Aģentūras darbību un budžeta izpildi. 
Aģentūrai kopā ar Komisiju un budžeta lēmējiestādēm ir jāsāk sarunas par dzīvotspējīgu 
un jaunu finansēšanas modeli. 

Ieviešana ir sākta 
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Pasākumi, kas veikti saistībā 
ar Palātas apsvērumiem 

(ieviests / ieviešana ir sākta 
/ ieviešana nav sākta / 

neattiecas) 

2018 

Pieci uzņēmumi iesniedza piedāvājumus pamatlīgumam par IT infrastruktūras 
pakalpojumu sniegšanu. Ievērojamā atšķirība starp līguma vērtību un faktiskajiem 
piedāvājumiem rada risku pareizai finanšu pārvaldībai. Aģentūrai jāpiemēro stingra 
IT līgumu finanšu pārvaldība. 

Neattiecas 



 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) 

Aģentūras atbilde 

21. Aģentūras sākotnējā konkursa iepirkuma procedūras dokumenti atbilda “Hansel” 
standarta veidnēm un tika uzskatīti par skaidriem un visaptverošiem. Taču, tā kā 
aģentūra nevarēja pilnībā izslēgt iespēju, ka viens no trim pretendentiem var būt 
pārpratis vienu no cenu kataloga posteņiem, tā nolēma atcelt procedūru un sākt to no 
jauna, lai piesaistītu plašāku konkurenci (starp visiem “Hansel” piegādātājiem) un 
nodrošinātu proporcionalitātes principu. Ar “Hansel” procedūras atjaunošanu saistītais 
papildu darbs bija niecīgs un neietekmēja reputāciju, salīdzinot ar iespējamo kaitējumu 
vienīgajam pretendentam, kurš, kā izrādījās, bija pārpratis vienu no cenu kataloga 
posteņiem, ja šis pretendents tiktu izslēgts. 

22. Aģentūra lieto elektronisku darbplūsmas sistēmu, kurā tiek apstiprināti, datēti un 
reģistrēti visi atlases komitejas lēmumi. Šī sistēma nodrošina skaidru revīzijas 
izsekojamību katrā posmā un jebkurā atlases procesā. Attiecībā uz minēto piemēru 
tehnisku problēmu dēļ bija vajadzīgs darbplūsmas ārkārtas restarts atlases nobeigumā. 
Šī revīzijas konstatējuma rezultātā aģentūra mainīja savu procesu, lai pēc katras 
sanāksmes nodrošinātu standarta e-pasta vēstuļu nosūtīšanu atlases komisijas 
dalībniekiem, reģistrētu sanāksmes protokolu un komisijas pieņemtos lēmumus. Turklāt 
procesam tika pievienots vēl viens posms, lai nodrošinātu, ka pēc katras sanāksmes tiek 
pabeigtas elektroniskās apstiprināšanas plūsmas, pirms tās nonāk atlasē. 
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