
ARUANNE

Siseturu Ühtlustamise Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti 
vastusega

(2016/C 449/42)

SISSEJUHATUS

1. Alicantes asuv Siseturu Ühtlustamise Amet (1) (edaspidi „amet“) loodi nõukogu määrusega (EÜ) nr 40/94, (2) mis 
tühistati ja asendati määrusega (EÜ) nr 207/2009 (3). Ameti ülesandeks on rakendada kaubamärke ja tööstusdisainila-
hendusi reguleerivaid liidu õigusakte, mis annavad ettevõtetele õiguse ühtsele kaitsele kogu Euroopa Liidu territooriumil.

2. Tabelis esitatakse ameti peamised arvandmed (4).

Tabel

Ameti peamised arvandmed

2014 2015

Eelarve (miljonites eurodes) (1) 419,6 384,2

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 928 998

(1) Eelarve sisaldab ettenägematute sündmuste reservi.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: ameti edastatud andmed.

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

3. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
ameti järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral 
teiste audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

KINNITAV AVALDUS

4. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda:

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (5) ja eelarve täitmise aruannetest (6) 
31. detsembril 2015. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Juhtkonna kohustused

5. Juhtkond vastutab ameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest (7):
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(1) Alates 23. märtsist 2016 on ameti nimetus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ja ühenduse kaubamärk on nüüd 
Euroopa Liidu kaubamärk.

(2) EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1.
(3) ELT L 78, 24.3.2009, lk 1.
(4) Ameti pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil https://euipo.europa.eu/ohimportal/en .
(5) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
(6) Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast.
(7) Siseturu Ühtlustamise Ameti eelarvekomitee määruse nr CB-3–09 artiklid 38 ja 43.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en


a) juhtkonna kohustused seoses ameti raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja 
õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks 
pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirja-
del (8) põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute koostamist, mis 
on asjaolusid arvestades mõistlikud. Juhataja kiidab ameti raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui 
peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et 
omab piisavat kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab ameti finantsolukorra kohta kõikides 
olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate;

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on 
juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab 
piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral 
õiguslikke menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.

Audiitori kohustused

6. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal ameti eelarvekomiteele kinnitav avaldus raamatupidamise 
aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta (9). Kontrollikoda viib 
auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate 
kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja läbi 
viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 
väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

7. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb 
riskil, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust 
Euroopa Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab audiitor 
nimetatud riski hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid mistahes 
sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja 
kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning 
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

8. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse kinnitava avalduse 
esitamiseks.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

9. Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ameti 
finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt 
selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

10. Kontrollikoja hinnangul on ameti 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

11. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla.
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(8) Komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni 
koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstan-
dardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS).

(9) Siseturu Ühtlustamise Ameti eelarvekomitee määruse nr CB-3–09 artiklid 91–95.



KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

12. Kulukohustustega seotud assigneeringute 2016. aastasse tehtud ülekandmiste määr oli kõrge III jaotises – 
12,9 miljonit eurot ehk 36 % (2014. aastal 14,1 miljonit eurot ehk 38 %). Ülekandmised on seotud põhiliselt riiklike 
ametitega sõlmitud koostöölepingutega, mille puhul väljamaksetaotlused esitatakse alles pärast aasta lõppu.

MUUD KOMMENTAARID

13. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kaudu teenuste hankimine piirab konkurentsi, kuna 
läbirääkimistel osaleb vaid üks pakkuja ning seetõttu tuleks seda menetlust kasutada vaid erakorralistel asjaoludel. Pärast 
nimetatud liiki hankemenetluste kasutamist pikendas amet 2015. aastal kuut raamlepingut, mille pikendatud teenuste 
maksumus on 1,9 miljonit eurot (2014. aastal 12 raamlepingut, mille pikendatud teenuste maksumus on 
12,6 miljonit eurot) (10). Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluste kasutamist ei saa lepingute arvu, maksumuse 
ja sageduse tõttu pidada erakorraliseks ning see ei olnud ka kehtestatud nõuetega kooskõlas (11).

14. Amet hüvitab lähetatud riiklike ekspertide tööandjatele ekspertidele makstava brutopalga kas osaliselt või täies 
mahus. See ei ole kooskõlas komisjoni tavaga, mille kohaselt jätkavad lähetatud riiklikele ekspertidele palga maksmist nende 
tööandjad. 2015. aastal oli kõnealuste hüvitiste summa 1,9 miljonit eurot.

15. Seisuga 31. detsember 2015 oli üheksa ameti töötajat teenistuse huvides lähetatud tööle ameti apellatsiooninõu-
kogusse. ELi personalieeskirjades ei ole aga selliseid lähetusi ette nähtud (12).

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

16. Kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmete ülevaade on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
13. septembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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(10) Pikendatud raamlepingute aluseks oli komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1) artikli 134 
lõike 1 punkt f.

(11) Nagu sätestatud delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 134 lõikes 3.
(12) Määruse nr 31 (EMÜ), 11 (Euratom), milles sätestatakse Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ametnike 

personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused (EÜT 45, 14.6.1962, lk 1385/62) artikli 37 punkt a.



LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

Aasta Kontrollikoja kommentaar
Parandusmeetmete võtmise seis
(lõpetatud/pooleli/alustamata/ei 

kohaldata)

2013

Tühistatud ülekandmiste summa suurenes 4,2 miljonilt eurolt (13 %) 
2012. aastal 6 miljoni euroni (16 %) 2013. aastal. Peamiselt oli selle 
põhjuseks liikmesriikide ametitega sõlmitud toetuslepingute alusel 
hüvitatavate kulude prognoositust väiksem summa (1,9 miljonit 
eurot 2012. aastal ja 3,8 miljonit eurot 2013. aastal). See näitab, et 
riiklikelt ametitelt on vaja koguda aasta lõpus täpsemaid andmeid 
tegelike kulude kohta.

Lõpetatud

2013

Ametil on olemas talitluspidevuse kava ja avariitaasteplaan, milles 
pannakse paika ligi 25 ülesannet, mida peavad täitma valves olevad 
töötajad. Kuigi ameti eelarvekomitee kiidab igal aastal heaks 
eelarveassigneeringud hüvitisteks valveaja eest, ületab 2013. aastal 
makstud summa (402 458 eurot) märgatavalt hüvitiste summa, 
mida maksavad teised ametid, kes peavad tagama pideva teenuse.

Pooleli

2014

2013. aasta aruandes ameti raamatupidamise aastaaruande kohta 
seadis kontrollikoda kahtluse alla summa, mis kulutati hüvitisteks 
valveaja eest (0,4 miljonit eurot). Nimetatud maksed olid 2014. 
aastal veel suuremad (0,44 miljonit eurot). Novembris 2014 vaatas 
amet läbi oma poliitika ja vähendas valveaja eest hüvitist saajate arvu 
25-lt 17-ni. Selle finantsmõju on näha alates 2015. aastast (1). 
Üheksa töötajat (seitse neist juhid) said igaüks enam kui 11 000 
eurot hüvitist valveaja eest.

Pooleli

Süsteemi [hüvitised valveaja eest] ei kontrollita aga korralikult ning 
töötajatele, kes on haiguspuhkusel, lähetustel välisriigis või puhku-
sel, on siiski hüvitisi makstud.

Lõpetatud
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Aasta Kontrollikoja kommentaar
Parandusmeetmete võtmise seis
(lõpetatud/pooleli/alustamata/ei 

kohaldata)

2014

Tühistatud ülekandmiste summa vähenes 6,0 miljonilt eurolt (16 %) 
2013. aastal 5,1 miljoni euroni (13 %) 2014. aastal. Peamiselt oli 
selle põhjuseks liikmesriikide ametitega sõlmitud toetuslepingute 
alusel hüvitatavate kulude prognoositust väiksem summa (3,2 miljo-
nit eurot 2014. aastal ja 3,8 miljonit eurot 2013. aastal). See näitab, 
et riiklikelt ametitelt on vaja koguda aasta lõpus täpsemaid andmeid 
tegelike kulude kohta. Kulukohustustega seotud 2014. aasta 
assigneeringute määr moodustas 94–97 % kõigist assigneeringutest, 
mis näitab, et juriidilised kohustused võeti õigeaegselt. 2015. 
aastasse tehtud kulukohustustega seotud assigneeringute ülekand-
miste määr oli kõrge III jaotises – 14,1 miljonit eurot ehk 38 % 
(2013. aastal 13,3 miljonit eurot ehk 38 %). III jaotise ülekandmised 
on peamiselt seotud riiklike asutustega sõlmitud koostöölepingutega, 
mille väljamaksetaotluste esitamise tähtaeg on alles 2015. aastal, 
ning 2014. aasta viimastel kuudel tellitud tõlketeenustega, mille eest 
tuli tasuda alles 2015. aastal.

Ei kohaldata

2014

2004. aastal jõustusid uued ELi personalieeskirjad, mille kohaselt ei 
tohi enne 1. maid 2004 tööle võetud ametnike tulevased töötasud 
eelmiste ELi personalieeskirjadega ette nähtud töötasudest väikse-
mad olla. Kontrollikoja audit näitas, et seda ei järgitud ja 648st sel 
ajal töötanud ametnikust neljale oli perioodil 2005–2014 kokku 
makstud 96 998 eurot vähem. Summa ei ole oluliselt suur ega sea 
ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust kahtluse alla. 
Amet otsustas teha täiendavad palgamaksed esimesel võimalusel.

Lõpetatud (2)

(1) 2015. aastal maksis amet 13 töötajale valveaja eest hüvitist summas 285 242 eurot.
(2) Amet tegi täiendavad palgamaksed augustis 2015.
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AMETI VASTUS

12. Amet võttis 2015. aastal ülekandmiste varasema suure määra vähendamiseks mitu meedet, nt teadlikkuse 
suurendamine juhendamise, koolituste, infoteadete ja finantsjuhtimises osalejatega kohtumiste kaudu. Kõigi üle 100 000 
euroste kulukohustuste põhjalik analüüs detsembris ja ka finantsjuhtimises osalejate püsiv kohalolu kogu jõuluperioodil 
eesmärgiga tasuda arved 31. detsembrini 2015 võimaldasid ametil vähendada II jaotise ülekandmisi 21 %-lt 2014. aastal 
16 %-le 2015. aastal ja III jaotise ülekandmisi 38 %-lt 2014. aastal 36 %-le 2015. aastal. Amet jätkab täiendavate meetmete 
võtmist, et vähendada III jaotise ülekandmiste suurt määra, mis, nagu märkis kontrollikoda, on peamiselt seotud 
liikmesriikide intellektuaalomandiametite koostöötegevuse struktuurse laadiga (enamikku peaks pidama plaanilisteks 
ülekandmisteks).

13. Amet nõustub, et on sageli kasutanud finantsmääruse kohaldamiseeskirjade artiklit 134 ja on võtnud lühiajalisi, 
keskpikki ja pikaajalisi meetmeid eesmärgiga parandada oma hangete lepinguprotsesside haldust ja kontrolli. Nende 
meetmete kohaselt tohib kasutada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust üksnes asjakohaselt põhjendatud 
juhtudel.

14. Ameti arusaamise järgi puudub juriidiline kohustus rangelt kooskõlastada mõlemad tekstid, sest liikmesriikide 
lähetatud ekspertide kohta personalieeskirjad ei kehti. Uus asutamismäärus (artikkel 116) näeb ette, et ameti 
haldusnõukogu võtab vastu otsuse, milles sätestatakse eeskiri, mis käsitleb liikmesriikide ekspertide lähetamist ametisse. 
31. mail võttis ameti haldusnõukogu vastu otsuse, mis tunnistas olemasolevat praktikat.

15. Ameti arusaamise järgi ei anna personalieeskirjad selget vastust, millist halduslikku staatust kohaldada ameti 
ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kes on määratud apellatsioonikodadesse. Sellegipoolest võttis amet kontrollikoja 
tähelepaneku teadmiseks ja tõstatas selle küsimuse 26. mail 2016 haldusnõukogus, mis võttis vastu otsuse praegust tava 
mitte muuta. 
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