
POROČILO

o zaključnem računu Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2016 
z odgovorom Urada

(2017/C 417/30)

UVOD

1. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Urad ali EUIPO), ki se je do 23. marca 2016 
imenoval Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 207/2009 (1), ki je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 (2). Glavna dejavnost Urada s sedežem v Alicanteju je registracija 
blagovnih znamk EU in registriranih modelov Skupnosti, ki so veljavni v vsej EU.

2. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Uradu (3).

Tabela

Ključni podatki o Uradu

2015 2016

Proračun (v milijonih EUR) (1) 384,2 421,3

Skupno število zaposlenih 31. decembra 848 910

(1) Znesek proračuna vsebuje rezervo za nepredvidene dogodke.

Vir: Podatki, ki jih je posredoval Urad.

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 Urada. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev 
(kadar je smiselno) in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (4) in poročila o izvrševanju proračuna (5) 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 78, 24.3.2009, str. 1.
(2) UL L 341, 24.12.2015, str. 21.
(3) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: https://euipo.europa.eu.
(4) Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek 

pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(5) Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

https://euipo.europa.eu


Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih pogledih 
pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in 
gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 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 Urada 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 
notranjih kontrol, ki se uporabljajo 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 Urada.

9. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Urada, 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 Urada 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 postopki Urada ocenjuje postopke 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 Urad sprejme utemeljitev z obračunom predplačila 
v istem letu ali pozneje.

Druga zadeva

15. Ne da bi bilo zato vprašljivo njegovo mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 29. marca 2017 Združeno Kraljestvo 
obvestilo Evropski svet o svoji odločitvi o izstopu iz Evropske unije. O sporazumu o podrobnostih izstopa bodo potekala 
pogajanja. Proračun Urada se v celoti financira iz pristojbin gospodarskih subjektov, ki poslujejo v EU. Znesek pristojbin 
vsako leto niha glede na količino registracij in podaljševanj blagovnih znamk in modelov. V prihodnosti je možen upad 
prihodkov Urada zaradi odločitve Združenega kraljestva o izstopu iz EU.

16. Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

17. Stopnja izvrševanja proračuna Urada je bila nizka in je znašala 89 %, kar kaže na nenatančno oceno odhodkov 
v proračunu za leto 2016. Natančnost proračuna Urada, kadar je potrebno s spremembo, je postala bolj pomembna po 
nedavnih spremembah v njegovi ustanovni in finančni uredbi, v katerih so opredeljeni mehanizmi, kot sta dodeljevanje 
presežkov v rezervni sklad (1) in z njim povezani mehanizem kompenzacije (2), ki so povezani s proračunskimi sredstvi.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

18. Leta 2014 je Urad objavil javni razpis za sklenitev štiriletne okvirne pogodbe v ocenjeni tržni vrednosti 30 milijonov 
EUR za naročilo svetovalnih storitev, ki zajemajo širok razpon dejavnosti, vključno z revizijskimi storitvami, vodenjem 
projektov, splošnim svetovanjem in študijami, vendar razpisni postopek in naknadna uporaba okvirne pogodbe v nekaterih 
delih nista bila ustrezno vodena. Cilji in dejavnosti, ki jih je treba izvesti, niso bili dovolj podrobno opredeljeni, da bi 
natančno ocenili obseg okvirne pogodbe. Zaradi tega je bila v dveh letih in šestih mesecih že v celoti porabljena. Poleg tega 
kljub široki raznolikosti storitev, ki so predmet javnega naročila, in večinoma različnim ravnem porabe na dejavnost ni bil 
uporabljen noben sklop. Njihova uporaba bi lahko spodbudila k sodelovanju manjša podjetja za dejavnosti z nizko 
vrednostjo. Pozivanje enega samega ponudnika k oddaji ponudb s fiksno ceno z uporabo okvirne pogodbe onemogoča 
cenovno konkurenco in povečuje odvisnost od tega ponudnika. Urad bi moral, kadar je to primerno, razmisliti o sklenitvi 
sporazumov z več dobavitelji s ponovnim odpiranjem konkurence.
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(1) Člen 89(1) finančne uredbe Urada določa, da Urad vzpostavi rezervni sklad, ki bo imel dovolj sredstev za zagotovitev neprekinjenega 
izvajanja njegovih dejavnosti in izpolnjevanja njegovih nalog za eno leto, kar je enako ocenjenim odobritvam, predvidenim 
v naslovih 1, 2 in 3 proračuna Urada.

(2) Člen 139(4) in (6) ustanovne uredbe Urada določa, da Urad vsako leto izravna stroške, ki jih imajo uradi držav članic za 
intelektualno lastnino, Urad Beneluksa za intelektualno lastnino in kateri koli drug ustrezen organ, ki ga določi država članica, zaradi 
specifičnih nalog, ki jih opravljajo kot funkcionalni del sistema blagovnih znamk EU v okviru različnih storitev in postopkov, pri 
čemer ta obveza velja le, če v zadevnem letu ni proračunskega primanjkljaja.



DRUGE PRIPOMBE

19. Urad z izpolnjevanjem svoje naloge registracije blagovnih znamk in modelov za enotni evropski trg proizvaja veliko 
količino prevajalskega dela. Ustanovna uredba Urada določa, da prevajalske storitve, ki se zahtevajo za delovanje Urada, 
zagotovi Prevajalski center za organe Evropske unije („CDT“), kar pomeni, da je Urad njegova glavna stranka. Urad vse 
pogosteje uporablja interne rešitve, kot so jezikovni in prevajalski spomini ter z njimi povezana programska oprema. Cilj 
teh orodij je izboljšanje stroškovne učinkovitosti in učinkovitosti Urada samega. S stališča Evropske unije lahko trenutna 
situacija privede do podvajanj prizadevanj in s tem povezanih stroškov.

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 12. 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)

2013

Urad je uvedel načrt neprekinjenega delovanja in kriznega 
upravljanja, v katerem je določeno, da morajo biti za približno 25 
funkcij stalno določeni delavci v pripravljenosti. Čeprav odobrena 
proračunska sredstva za dodatke za pripravljenost letno odobri 
proračunski odbor Urada, pa znesek, plačan v letu 2013 (402 458 
EUR) znatno presega tovrstne dodatke, ki so jih izplačale druge 
agencije, ki morajo zagotavljati stalne storitve.

zaključen

2014

Sodišče je v svojem poročilu o zaključnem računu Urada za leto 
2013 izrazilo pomislek o znesku, ki je bil porabljen za dodatke za 
pripravljenost (0,40 milijona EUR). Ta znesek pa je bil leta 2014 še 
višji (0,44 milijona EUR). Urad je novembra 2014 pregledal svojo 
politiko in zmanjšal število funkcij, upravičenih do dodatka za 
pripravljenost, s 25 na 17, vendar bo finančni učinek te spremembe 
viden šele od leta 2015 naprej (1). Devet zaposlenih je prejelo po več 
kot 11 000 EUR za dodatek za pripravljenost. Med njimi je bilo 
sedem vodstvenih delavcev.

zaključen

2015

Stopnja v leto 2016 prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za 
katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov III in je 
znašala 12,9 milijona EUR ali 36 % (2014: 14,1 milijona EUR ali 
38 %). Prenosi se večinoma nanašajo na sporazume o sodelovanju 
z nacionalnimi uradi, ki zahtevke za povračilo stroškov predložijo 
šele po koncu leta.

ni relevantno

2015

Javno naročanje storitev na podlagi postopka s pogajanji brez objave 
obvestila o javnem naročilu omejuje konkurenco na eno samo 
stranko v pogajanjih, zato naj bi se uporabljalo le v izjemnih 
okoliščinah. Urad je s takim postopkom leta 2015 podaljšal šest 
okvirnih pogodb, vrednost storitev po teh pogodbah pa je znašala 
1,9 milijona EUR (leta 2014: 12 okvirnih pogodb z vrednostjo 
storitev 12,6 milijona EUR) (2). Ker Urad ta postopek uporablja za 
toliko pogodb, za tako velike vrednosti in tako pogosto, tega ni 
mogoče šteti za izjemno, zato ni popolnoma skladno s formalnimi 
zahtevami (3).

zaključen

2015

Urad bruto plačo napotenih nacionalnih strokovnjakov deloma ali 
v celoti povrne njihovim delodajalcem. To ni v skladu s prakso 
Komisije, da plače napotenih nacionalnih strokovnjakov še naprej 
plačujejo delodajalci. Leta 2015 so ta povračila znašala 1,9 milijona 
EUR.

zaključen
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Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2015
31. decembra 2015 je bilo devet zaposlenih v UUNT v interesu 
službe napotenih na odbor UUNT za pritožbe. Vendar take 
napotitve niso v skladu s Kadrovskimi predpisi EU (4).

Zaključen (5)

(1) Leta 2015 je Urad plačal 285 242 EUR za dodatke za pripravljenost, do dodatka pa je bilo upravičenih 13 funkcij.
(2) Okvirne pogodbe so bile podaljšane v skladu s členom 134(1)(f) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 (UL L 362, 

31.12.2012, str. 1).
(3) Kot je določeno v členu 134(3) Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012.
(4) Člen 37(a) Uredbe št. 31/EGS, 11/ESAE o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev 

Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (UL 45, 14. 6. 1962, str. 1385/62).
(5) Leta 2016 je Urad sprejel nadaljnje ukrepe za zagotovitev neodvisnosti Odbora od Urada.
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ODGOVOR URADA

17. Urad se strinja, da je natančnost proračuna Urada postala še pomembnejša po nedavnih spremembah njegove 
ustanovne uredbe in finančne uredbe, ki določata mehanizme, kot so dodeljevanje presežkov v rezervni sklad, prag 
dejavnosti sodelovanja EU in mehanizem kompenzacije, saj so povezani s proračunsko predvidenimi sredstvi. Zato bo Urad 
v prihodnje posebno pozornost namenil izoblikovanju natančnejših proračunov in, če je potrebno, spremembi proračunov, 
ki bodo predloženi upravljavskim organom Urada v primernem trenutku, da se ohrani napovedovalna narava proračuna.

18. Urad je dobro preučil pripombe Sodišča.

Prvotna ocena obsega okvirne pogodbe je bila težko določljiva v času razpisa, in sicer zato, ker je bila specifikacija ciljev in 
dejavnosti, ki pokrivajo zadnji dve (2) leti pogodbe, neposredno povezana s Strateškim načrtom 2020 (1) (SP2020), ki takrat 
še ni bil podrobneje določen oziroma izdelan. Opozoriti pa moramo na dejstvo, da je bilo to popravljeno v naslednji 
okvirni pogodbi, kjer ocene obsega ustrezajo podrobnemu seznamu osnovnih dejavnosti.

Urad bo pretehtal morebitno uporabo sklopov pri prihodnjih razpisih takšne vrste.

Glede opažanj Sodišča v zadevi nevtralizirane cenovne konkurence in vedno večje odvisnosti od izvajalca kot posledica tega, 
da se od vsakega posameznega izvajalca zahtevajo ponudbe s fiksno ceno, je treba opozoriti, da je bilo pri tej okvirni 
pogodbi samo 50 % pogodb sklenjenih po fiksni ceni. V ta namen je Urad ustanovil posebno skupino, ki je specializirana za 
upravljanje pogodb znotraj Urada, in vzpostavil okvir za vodenje prodaje, ki mu omogoča, da oceni pravilnost ponudbe 
s fiksno ceno in da v obravnavanem primeru uporabi drug pogodbeni mehanizem, kot je npr. „Čas in material po 
predračunu“ ali, kot zadnjo možnost, „Dejanski čas in material“. Poleg tega ponovno odpiranje mehanizma za 
konkurenčnost vodi k povečanju administrativnih stroškov in je dokazano bolj časovno zamudno kot druge rešitve.

Pri sledečih okvirnih pogodbah pa Urad za tovrstne storitve uporablja mešano večkratno okvirno pogodbo, delno 
kaskadno, delno ponovno odpiranje.

19. Medtem ko osnovni akti CdT in EUIPO zgolj določajo, da CdT zagotavlja prevajalske storitve, ki so potrebne za 
delovanje Urada, pa se je EUIPO opiral na storitve CdT ne samo pri vseh potrebnih prevodih, temveč tudi pri številnih 
dodatnih nalogah, vključno z lekturo in terminološkim delom. Kot vsaka druga evropska agencija ali organ, je tudi Urad 
dolžan spoštovati načelo dobrega finančnega poslovodenja in meni, da plačevanje prevodov, ki so bili že naročeni in plačani 
v preteklosti, ni skladno s takšnim načelom.

Kakor je Računsko sodišče izpostavilo, je EUIPO še vedno glavna stranka CdT, ki je v letu 2016 prispevala več kot polovico 
prihodkov, čeprav Urad uporablja prevajalske spomine IP (2), ki izhajajo iz datotek preteklih prevodov IP iz obdobja več kot 
20 let. Leta 2016 je bilo mogoče kar 96 % izrazov, potrebnih za prevode IP, pridobiti iz takšnih datotek. 4 % potrebnih 
prevodov IP, ki jih je CdT moral na novo prevesti, je Urad stalo 15,5 milijonov EUR.

V skladu s svojim poslanstvom si je EUIPO vedno prizadeval uporabnikom IP zagotoviti največjo kakovost po najnižji 
možni ceni, da bi tako spodbujal podjetja EU. S tega vidika je Urad zmanjšal pristojbine za blagovno znamko za več kot 
50 %, kar jasno koristi našim uporabnikom, zlasti MSP. Prihranki, povezani z zgornjo prakso, so imeli vlogo pri tem 
znatnem zmanjšanju.

Glede izražene skrbi Računskega sodišča, ki se nanaša na morebitno podvajanje prizadevanj in s tem povezane stroške na 
ravni Evropske unije, Urad meni, da vzdrževanje in ponovna uporaba datotek, ki jih ima na voljo EUIPO, ne pomeni večjega 
prizadevanja ali stroška. Urad stalno razmišlja o načinih, kako bi zagotovil stroškovno učinkovitost znotraj obstoječega 
pravnega okvira.

CdT je ključni partner pri izpolnjevanju misije Urada in z vidika napredka na področju samodejnega prevajanja Urad meni, 
da je ključnega pomena, da se ukrepi izvajajo skupaj v vzajemnem strateškem interesu za bližnjo in predvidljivo prihodnost, 
da bi se lahko dosegel sodoben in vzdržljiv poslovni model, ki bi enakovredno koristil vsem vključenim stranem. 
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(1) SP2020 se nanaša na večletni delovni program, ki pokriva dejavnosti in projekte za obdobje 2016–2020.
(2) Prevajalski spomini pomenijo ponovno uporabo razpoložljivih prevodov in se v podatkih navajajo kot „predprevod“.


