
RAPPORT

om årsredovisningen för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) för budgetåret 
2016, med myndighetens svar

(2017/C 417/30)

INLEDNING

1. Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO, nedan kallad myndigheten), som fram till den 23 mars 2016 
benämndes Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM), inrättades genom rådets förordning (EG) 
nr 207/2009 (1), senast ändrad genom förordning (EU) 2015/2424 (2). Myndigheten ligger i Alicante och har som 
huvuduppgift att registrera EU-varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar som gäller i hela EU.

2. Tabellen visar nyckeltal för myndigheten (3).

Tabell

Nyckeltal för myndigheten

2015 2016

Budget (miljoner euro) (1) 384,2 421,3

Personalstyrka totalt den 31 december 848 910

(1) I budgeten ingår reserven för oförutsedda händelser.

Källa: Uppgifter från myndigheten.

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

3. I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt granskning av transaktioner och en 
bedömning av nyckelkontroller i myndighetens system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid behov) med 
revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

UTTALANDE

4. Vi har granskat

a) myndighetens räkenskaper, som består av årsredovisningen (4) och rapporterna om budgetgenomförandet (5) för det 
budgetår som slutade den 31 december 2016,

b) lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
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(1) EUT L 78, 24.3.2009, s. 1.
(2) EUT L 341, 24.12.2015, s. 21.
(3) Ytterligare information om myndighetens behörighet och verksamhet finns på dess webbplats: https://euipo.europa.eu.
(4) Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotill-

gångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.
(5) Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en sammanställning av budgettransaktionerna och de 

förklarande noterna.

https://euipo.europa.eu


Räkenskapernas tillförlitlighet

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

5. Vi anser att myndighetens räkenskaper för det år som slutade den 31 december 2016 i alla väsentliga avseenden ger 
en rättvisande bild av dess finansiella ställning per den 31 december 2016, det finansiella resultatet, kassaflödena och 
förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de 
redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt vedertagna 
redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.

Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

Inkomster

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna

6. Vi anser att de inkomster som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

7. Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det år som slutade den 31 december 2016 
i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Ledningens och styrelsens ansvar

8. I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och myndighetens budgetförordning ansvarar ledningen för att 
upprätta och lägga fram räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder för den 
offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I ledningens ansvar ingår att 
utforma, införa och upprätthålla den internkontroll som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram 
årsredovisningar som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. Ledningen 
ska också se till att de verksamheter, ekonomiska transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen följer 
regelverket. Myndighetens ledning har det slutliga ansvaret för att de transaktioner som ligger till grund för 
räkenskaperna är lagliga och korrekta.

9. När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma myndighetens förmåga att fortsätta 
verksamheten, upplysa om frågor som rör dess status när det gäller fortsatt drift och använda antagandet om fortsatt 
drift som grund för räkenskaperna.

10. Styrelsen ansvarar för tillsynen över enhetens process för finansiell rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de underliggande transaktionerna

11. Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida myndighetens räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter 
och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna en 
revisionsförklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet till 
Europaparlamentet och rådet eller andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa 
kan ha sin grund i oegentligheter eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i räkenskaperna.
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12. En revision innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information 
i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för dem. Valet av åtgärder 
grundas på revisorns bedömning, däribland av riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för 
att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som ska garantera de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet. Syftet med detta är att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, inte att göra ett uttalande om den interna kontrollens ändamålsenlighet. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i ledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i räkenskaperna.

13. När det gäller inkomster bedömer vi myndighetens förfaranden för att ta ut avgifter och uppbära eventuella andra 
intäkter.

14. När det gäller utgifter granskar vi betalningstransaktioner när utgifterna har uppkommit, bokförts och godkänts. 
Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de använts på rätt sätt och myndigheten 
har godkänt underlagen och reglerat förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.

Övrigt

15. Utan att det påverkar revisionsuttalandet vill vi påpeka att Förenade kungariket den 29 mars 2017 meddelade 
Europeiska rådet sitt beslut att lämna Europeiska unionen. En överenskommelse om villkoren för utträdet ska förhandlas 
fram. Myndighetens budget finansieras i sin helhet med avgifter från ekonomiska aktörer som är verksamma i EU. 
Avgifternas storlek varierar varje år beroende på hur många varumärken och formgivningar som registreras och förnyas. 
Det är möjligt att myndighetens inkomster i framtiden kommer att minska på grund av Förenade kungarikets beslut att 
lämna EU.

16. Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

17. Myndighetens budgetgenomförande var lågt – 89 % – vilket tyder på att uppskattningen av utgifterna i budgeten för 
2016 var inexakt. Myndighetens budget har blivit mer exakt, när så behövdes genom en ändring, efter det att dess 
inrättandeförordning och budgetförordning nyligen ändrades så att det infördes mekanismer som avsättning av överskott 
till en reserv (1) och en tillhörande kompensationsmekanism (2) som är kopplade till de budgeterade beloppen.

KOMMENTARER OM SUND EKONOMISK FÖRVALTNING OCH RESULTAT

18. Myndigheten inledde 2014 en anbudsinfordran om ett fyraårigt ramavtal med ett uppskattat marknadsvärde på 
30 miljoner euro för att upphandla konsulttjänster som gällde många olika typer av verksamhet, såsom revision, 
projektförvaltning, allmänna konsulttjänster och studier. Men delar av upphandlingsförfarandet och senare användningen 
av ramavtalet administrerades inte korrekt. De mål som skulle uppnås och de verksamheter som skulle genomföras var inte 
tillräckligt specificerade för att ramavtalets exakta omfattning skulle kunna uppskattas. Det hade därför utnyttjats i sin 
helhet redan efter två och ett halvt år. Vidare hade man inte delat upp ramavtalet i delar trots att så många varierande 
tjänster med mycket olika kostnader skulle upphandlas. Om man hade använt delar skulle mindre företag ha uppmuntrats 
att delta med verksamhet till lågt värde. Slutligen upphävdes priskonkurrensen och ökade beroendet av entreprenören 
eftersom man begärde offerter med fasta priser från en enda entreprenör när man använde ramavtalet. Myndigheten bör 
överväga att ingå avtal med flera leverantörer med förnyad konkurrensutsättning när det är möjligt.
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(1) I artikel 89.1 i myndighetens budgetförordning föreskrivs att den ska upprätta en reserv med tillräckliga medel för att säkerställa 
kontinuerlig verksamhet och utförandet av dess uppgifter under ett år, det vill säga lika mycket som de beräknade anslagen under 
avdelningarna 1, 2 och 3 i myndighetens budget.

(2) I artikel 139.4 och 139.6 i myndighetens inrättandeförordning föreskrivs att den varje år ska ersätta de kostnader som uppstått för 
medlemsstaternas centrala myndigheter för industriell äganderätt, Benelux byrå för immateriell äganderätt och andra berörda 
myndigheter som medlemsstaterna ska utse, för de särskilda uppgifter de genomför i egenskap av funktionella delar av EU:s 
varumärkessystem i samband med olika tjänster och förfaranden, och att skyldigheten endast ska gälla om det inte uppstår något 
budgetunderskott det året.



ÖVRIGA KOMMENTARER

19. Myndighetens uppdrag registrera varumärken och formgivningar för EU:s inre marknad medför att det produceras 
stora volymer texter som ska översättas. I myndighetens inrättandeförordning fastställs att de översättningstjänster som den 
behöver för sitt arbete ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ, vilket gör att myndigheten är 
översättningscentrums största kund. Myndigheten utnyttjar i allt större utsträckning interna lösningar, såsom översätt-
ningsminnen och tillhörande programvara. Verktygen syftar till att förbättra myndighetens egen kostnadseffektivitet och 
effektivitet. Ur ett EU-perspektiv kan dock den aktuella situationen leda till dubbelarbete och dubbla kostnader.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

20. En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från 
tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Baudilio TOMÉ MUGURUZA som 
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 september 2017.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner LEHNE

ordförande 
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BILAGA

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/e.t.)

2013

Kontoret har en kontinuitetsplan och en krishanteringsplan som 
föreskriver att ungefär 25 roller måste täckas permanent av anställda 
i beredskapstjänstgöring. Även om kontorets budgetkommitté varje 
år godkännerbudgetanslagen för ersättning vid beredskapstjänstgör-
ing överstiger det belopp som betalades ut 2013 (402 458 euro) vida 
de ersättningar som betalas av andra byråer som måste garantera 
permanent beredskap.

Har genomförts

2014

I sin rapport om kontorets årsredovisning för 2013 ifrågasatte 
revisionsrätten det belopp som använts till ersättningar för bered-
skapstjänstgöring (0,40 miljoner euro). Dessa betalningar var större 
under 2014 (0,44 miljoner euro). I november 2014 reviderade 
kontoret sin policy och minskade det antal roller som ger rätt till 
ersättning för beredskapstjänstgöring från 25 till 17, och den 
ekonomiska effekten av den åtgärden kommer att märkas från och 
med 2015 (1). Nio anställda fick mer än 11 000 euro var i ersättning 
för beredskapstjänstgöring, varav sju är chefer.

Har genomförts

2015

Inom avdelning III fördes en stor andel av de gjorda åtagandena över 
till 2016 – 12,9 miljoner euro eller 36 % (2014: 14,1 miljoner euro 
eller 38 %). Överföringarna gäller främst samarbetsavtal med 
nationella kontor som lämnar in ersättningsanspråk först efter årets 
slut.

e.t.

2015

När tjänster upphandlas med hjälp av ett förhandlat förfarande utan 
föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling 
begränsas konkurrensen till en enda förhandlingspart och det 
förfarandet bör därför endast användas i undantagsfall. Efter att ha 
genomfört det förfarandet förlängde kontoret under 2015 sex 
ramavtal för utökade tjänster till ett värde av 1,9 miljoner euro 
(2014: tolv ramavtal för utökade tjänster till ett värde av 
12,6 miljoner euro) (2). Kontorets användning av detta förfarande 
kan inte anses utgöra ”undantag” med tanke på avtalens antal, värde 
och frekvens, och de formella kraven uppfylldes inte helt och 
hållet (3).

Har genomförts

2015

Kontoret betalar ersättning för en del av eller hela bruttolönen för 
utstationerade nationella experter till deras arbetsgivare. Det avviker 
från kommissionens praxis att utstationerade nationella experters 
arbetsgivare fortsätter att betala experternas löner. Under 2015 
uppgick utgifterna för dessa ersättningar till 1,9 miljoner euro.

Har genomförts
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År Revisionsrättens kommentarer
Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte 
genomförts/e.t.)

2015
Den 31 december 2015 var nio av kontorets anställda utstationerade 
i tjänstens intresse till kontorets överklagandenämnd. I tjänsteföre-
skrifterna finns det dock ingen grund för en sådan utstationering (4).

Har genomförts (5)

(1) År 2015 betalade kontoret 285 242 euro i ersättning för beredskapstjänstgöring, och 13 roller gav rätt till sådan ersättning.
(2) Utökade ramavtal enligt artikel 134.1 f i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).
(3) I enlighet med artikel 134.3 i delegerad förordning (EU) nr 1268/2012.
(4) Artikel 37 a i förordning nr 31 (EEG), 11 (Euratom) om fastställandet av tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkoren 

för övriga anställda i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (EGT 45, 14.6.1962, s. 1385/ 
62).

(5) Myndigheten har 2016 vidtagit ytterligare åtgärder för att säkerställa överklagandenämndens oberoende i förhållande till 
myndigheten.
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MYNDIGHETENS SVAR

17. Vi håller med om att exaktheten i fråga om EUIPO:s budget har blivit viktigare efter de senaste ändringarna 
i myndighetens inrättandeförordning och budgetförordning. Detta eftersom dessa förordningar fastställer mekanismer som 
är kopplade till de budgeterade beloppen, såsom avsättning av överskott till en reservfond, en tröskel för EU:s 
samarbetsverksamheter och en kompensationsmekanism. Därför kommer EUIPO att sätta särskilt fokus på att utarbeta mer 
exakta budgetar i framtiden och, där så är nödvändigt, ändringsbudgetar som ska presenteras till myndighetens 
ledningsorgan vid ett lämpligt tillfälle, vilket bevarar budgetens prognostiserande natur.

18. EUIPO noterar revisionsrättens kommentarer.

Den ursprungliga uppskattningen av ramkontraktets volym var svår att uppskatta vid tidpunkten för upphandlings-
förfarandet på grund av att specifikationen av målen och aktiviteterna för de sista två åren av kontraktet var direkt kopplad 
till den strategiska planen 2020 (1) (SP2020), som inte ännu hade specificerats eller tagits fram vid tidpunkten. Det ska dock 
noteras att detta åtgärdades i det uppföljande ramkontraktet, där de uppskattade volymerna motsvaras av en detaljerad lista 
över underliggande aktiviteter.

När det gäller möjligheten att dela upp kontraktet i mindre delar kommer myndigheten att överväga en sådan strategi inför 
framtida upphandlingsförfaranden av detta slag.

När det gäller revisionsrättens synpunkter angående neutraliserad priskonkurrens och ökat beroende av entreprenören som 
en följd av erbjudanden om fasta priser från en enda entreprenör, bör det noteras att endast 50 procent av de specifika 
kontrakten som ingicks under detta upphandlingsförfarande var med fast pris. I detta sammanhang hade myndigheten 
skapat en särskilt grupp specialiserad på kontraktshantering inom myndigheten och etablerat ett ramverk för hantering av 
försäljare, vilket gör det möjligt att bedöma om de fasta priserna i offerterna är korrekta och, i förekommande fall, att återgå 
till en annan mekanism för kontraktet, såsom ”Quoted Times & Means” eller som en sista utväg gå efter den tid och de 
resurser som avsatts. Dessutom innebär ett återöppnande av konkurrensmekanismen ökade administrativa kostnader och 
visar sig vara mer tidskrävande än andra lösningar.

Vidare kommer EUIPO att använda flera ramavtal i framtida upphandlingsförfaranden, delvis kaskad, delvis återöppnande 
för tjänster av detta slag.

19. De grundläggande rättsakterna för både Översättningscentrum för Europeiska unionens organ och EUIPO 
föreskriver endast att översättningscentrumet ska tillhandahålla de översättningstjänster som behövs för att myndigheten 
ska fungera. EUIPO har dock inte bara anlitat översättningscentrumet för de nödvändiga översättningarna, utan även för en 
rad ytterligare uppgifter, såsom redigeringar och terminologiarbete. Precis som alla andra EU-byråer eller -organ är 
myndigheten bunden av principen om sund ekonomisk förvaltning och anser att betalning för översättningar som redan 
begärts och betalats vid ett tidigare tillfälle inte överensstämmer med denna princip.

Som revisionsrätten påpekar är EUIPO fortfarande översättningscentrumets största kund och bidrog med mer än halva 
inkomsten under 2016, trots att myndigheten använder sig av översättningsminnen inom immaterialrätt (2), vilka kommer 
från översättningar inom immaterialrätt från de senaste 20 åren. Under 2016 kunde 96 procent av termerna inom 
översättning av immaterialrätt hämtas från dessa minnen. De övriga 4 procenten, som krävde översättning av 
översättningscentrumet, kostade myndigheten 15,5 miljoner euro.

I enlighet med dess uppdrag har EUIPO alltid försökt ge innehavare av immaterialrätter högsta möjliga kvalitet till lägsta 
möjliga kostnad för att på så sätt stödja affärsverksamhet inom EU. Myndigheten har till exempel sänkt ansökningsav-
gifterna med över 50 procent, vilket särskilt gagnat små och medelstora företag. Besparingarna på det nämnda området 
spelade en roll när det gällde att kunna genomföra denna betydande reducering.

När det gäller den oro som revisionsrätten uttrycker angående möjligt dubbelarbete och dubbla kostnader på EU-nivå, anser 
myndigheten att underhåll och återanvändning av EUIPO:s tillgängliga register inte utgör en avsevärd arbetsbörda eller 
kostnad. EUIPO överväger hela tiden nya sätt att garantera valuta för pengarna inom det existerande regelverket.

Översättningscentrum är en viktig partner för att myndigheten ska kunna uppfylla sitt uppdrag och, med beaktande av de 
framsteg som gjorts inom maskinöversättning, anser vi att det är av avgörande betydelse att åtgärder utförs tillsammans 
i ömsesidigt strategiskt intresse inom en nära och överskådlig framtid för att nå en modern och hållbar affärsmodell som på 
ett rättvist sätt gagnar alla inblandade parter. 
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(1) SP2020 omfattar ett flerårigt arbetsprogram som täcker aktiviteterna och projekten för perioden 2016–2020.
(2) Genom översättningsminnena återanvänds tillgängliga översättningar och detta går under benämningen ”pre-translation” (ung.: 

förberedelse av översättningar) i faktauppgifterna


