
KERTOMUS

sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä 
viraston vastaus

(2016/C 449/42)

JOHDANTO

1. Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (1) (jäljempänä ”virasto”), perustettiin neuvoston asetuksella (EY) 
N:o 40/94 (2), joka on kumottu ja korvattu asetuksella (EY) N:o 207/2009 (3). Alicantessa sijaitsevan viraston tehtävänä on 
tavaramerkkejä, piirustuksia ja malleja koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpano. Tarkoituksena on taata yrityksille 
yhtenäinen suoja koko Euroopan unionin alueella.

2. Taulukossa esitetään viraston avainluvut (4).

Taulukko

Viraston avainluvut

2014 2015

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 419,6 384,2

Henkilöstö 31. joulukuuta (2) 928 998

(1) Talousarviota koskeva luku sisältää varauksen ennakoimattomiin tapahtumiin.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

3. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden 
tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä (kun relevanttia evidenssiä on saatavilla) ja analysoidaan toimivan johdon 
vahvistusilmoitukset.

TARKASTUSLAUSUMA

4. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan 
mukaisesti

a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (5) ja selvityksen talousarvion toteuttamisesta (6) 31. 
joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden.

Toimivan johdon velvollisuus

5. Toimiva johto vastaa viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (7).
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(1) Viraston nimi on 23. maaliskuuta 2016 alkaen Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), ja yhteisön tavaramerkkiä 
kutsutaan Euroopan unionin tavaramerkiksi.

(2) EYVL L 11, 14.1.1994, s. 1.
(3) EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1.
(4) Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en.
(5) Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon 

keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.
(6) Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen.
(7) Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston talousarviokomitean asetus N:o CB-3-09, 38 ja 43 artikla.

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


a) Viraston tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja 
ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja esittää oikein tilinpäätös, jossa ei ole 
petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 
soveltaa niitä komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen (8) mukaisesti sekä laatia kirjanpidolliset arviot, 
jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Pääjohtaja vahvistaa viraston tilinpäätöksen sen jälkeen, kun viraston 
tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken käytettävissä olevan tiedon pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa 
ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan viraston taloudellisesta asemasta.

b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä varainhoidon moitteettomuuden periaatteen 
noudattamista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää vaikuttava ja 
tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, joka sisältää riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, joiden avulla tarvittaessa peritään takaisin 
aiheettomasti maksetut tai käytetyt varat.

Tarkastajan velvollisuus

6. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma viraston talous-
arviokomitealle tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuu-
desta (9). Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja eettisten ohjeiden 
(IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä standardeissa 
edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan 
kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat 
toimet lailliset ja asianmukaiset.

7. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä 
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksesta tai virheestä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennainen virheellisyys tai tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan tarkastaja 
arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen kannalta, sekä 
valvontajärjestelmiä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. 
Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen.

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevi-
denssiä tarkastuslausumansa perustaksi.

Lausunto tilien luotettavuudesta

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 2015 sekä sen toimien 
tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikein viraston varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien 
kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

10. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston 31. päivänä joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

11. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja kyseenalaiseksi.
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(8) Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of 
Accountants, IFAC) antamiin kansainvälisiin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International Accounting Standards 
Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International Financial 
Reporting Standards).

(9) Sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston talousarviokomitean asetus N:o CB-3-09, 91–95 artikla.



HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

12. Vuodelle 2016 siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli osastossa 3 suuri, 12,9 miljoonaa euroa eli 
36 prosenttia (vuonna 2014 siirrettiin 14,1 miljoonaa euroa eli 38 prosenttia määrärahoista). Pääosin siirrot liittyvät 
kansallisten virastojen kanssa tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Kansalliset virastot esittävät kuluilmoituksensa vasta 
vuodenvaihteen jälkeen.

MUITA HUOMAUTUKSIA

13. Palvelujen hankinta neuvottelumenettelyjen perusteella julkaisematta hankintailmoitusta rajaa kilpailun yhteen 
neuvotteluosapuoleen, joten sitä olisi käytettävä vain poikkeustapauksissa. Virasto jatkoi vuonna 2015 neuvottelume-
nettelyn perusteella kuutta puitesopimusta, joihin liittyvien lisäpalvelujen arvo oli 1,9 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 12 
puitesopimusta, joiden lisäpalvelujen arvo oli 12,6 miljoonan euron) (10). Virasto on käyttänyt tätä menettelyä tapauksissa, 
joita ei voida pitää ”poikkeuksellisina”, kun otetaan huomioon näin tehtyjen sopimusten lukumäärä, arvo ja tiheys. Viraston 
toimintatapa ei täysin vastannut muotovaatimuksia (11).

14. Virasto korvaa kansallisten asiantuntijoiden bruttopalkan heidän työnantajilleen osittain tai kokonaan. Tämä 
poikkeaa komission käytännöstä, jonka mukaan kansallisten asiantuntijoiden työnantaja edelleen maksaa heidän palkkansa. 
Vuonna 2015 näiden korvausten määrä oli 1,9 miljoonaa euroa.

15. Yhdeksän viraston työntekijää siirrettiin yksikön edun vuoksi työskentelemään tilapäisesti viraston valitus-
lautakunnassa 31. joulukuuta 2015 alkaen. EU:n henkilöstösäännöissä ei kuitenkaan määrätä tällaisista tilapäisistä 
siirroista (12).

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

16. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ 
MUGURUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 13. syyskuuta 2016 
pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

presidentti 
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(10) Puitesopimusten voimassaoloa jatkettiin komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1) 
134 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella.

(11) Ks. delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, 134 artiklan 3 kohta.
(12) Asetus N:o 31/ETY, 11/Euratom Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiajärjestön virkamiehiin sovellettavien 

henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta (EYVL 45, 
14.6.1962, s. 1385/62), 37 artiklan a kohta.



LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2013

Aiemmilta varainhoitovuosilta siirrettyjen, peruuntuneiden määrä-
rahojen määrä kasvoi 4,2 miljoonasta eurosta (13 prosenttia) 
6,0 miljoonaan euroon (16 prosenttia) vuosina 2012–2013. Tämä 
johtui kumpanakin vuonna pääasiassa siitä, että jäsenvaltioiden 
kansallisten virastojen kanssa tehtyihin yhteistyösopimuksiin perus-
tuvia korvattavia kuluja oli arvioitua vähemmän (1,9 miljoonaa 
euroa vuonna 2012 ja 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2013). Tämä 
osoittaa, että kansallisista virastoilta on saatava vuoden päättyessä 
tarkemmat tiedot tosiasiallisesti aiheutuneista kuluista.

Toteutettu

2013

Virastolla on toiminnan jatkuvuus- ja kriisinhallintasuunnitelma, 
jossa edellytetään, että päivystävä henkilöstö pystyy jatkuvasti 
huolehtimaan 25 toiminnosta. Viraston talousarviokomitea hyväk-
syy vuosittain määrärahat päivystyskorvauksia varten, mutta 
vuonna 2013 maksettu määrä (402 458 euroa) on huomattavasti 
suurempi kuin muiden sellaisten virastojen, joiden on oltava 
jatkuvasti toimintakykyisiä, maksama määrä.

Kesken

2014

Viraston varainhoitovuoden 2013 tilinpäätöksestä laatimassaan 
kertomuksessa tilintarkastustuomioistuin kyseenalaisti määrän, jon-
ka virasto oli käyttänyt päivystyskorvauksiin (0,40 miljoonaa euroa). 
Päivystyskorvauksiin käytettiin vielä suurempi määrä vuonna 2014 
(0,44 miljoonaa euroa). Virasto tarkisti toimintaperiaatteitaan 
marraskuussa 2014 ja vähensi päivystyskorvauksiin oikeuttavien 
toimintojen määrää 25:stä 17:ään. Vähennyksen taloudelliset 
vaikutukset tulevat näkyviin varainhoitovuodesta 2015 alkaen (1). 
Yhdeksän henkilöstön jäsentä sai päivystyskorvauksina yli 
11 000 euroa. Heistä seitsemän työskentelee johtotehtävissä.

Kesken

Järjestelmän [päivystyskorvausten] valvonta on kuitenkin puutteel-
lista, ja päivystyskorvauksia on maksettu henkilöstölle, joka on 
sairauslomalla, työmatkalla ulkomailla tai lomalla.

Toteutettu
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2014

Aiemmilta varainhoitovuosilta siirrettyjen, peruuntuneiden määrä-
rahojen määrä väheni 6,0 miljoonasta eurosta (16 prosenttia) 
5,1 miljoonaan euroon (13 prosenttia) vuodesta 2013 vuoteen 
2014. Tämä johtui kumpanakin vuonna pääasiassa siitä, että 
jäsenvaltioiden kansallisten virastojen kanssa tehtyihin yhteistyöso-
pimuksiin perustuvia korvattavia kuluja oli arvioitua vähemmän 
(3,2 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja 3,8 miljoonaa euroa vuonna 
2013). Tämä osoittaa, että kansallisilta virastoilta on saatava vuoden 
päättyessä tarkemmat tiedot tosiasiallisesti aiheutuneista kuluista. 
Varainhoitovuoden 2014 sidottujen määrärahojen osuus kokonais-
määrärahoista vaihteli eri osastoissa 94 ja 97 prosentin välillä, mikä 
osoittaa, että oikeudelliset sitoumukset oli tehty oikea-aikaisesti. 
Vuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen osuus oli 
osastossa 3 edelleen suuri, 14,1 miljoonaa euroa eli 38 prosenttia 
(vuonna 2013 siirrettiin 13,3 miljoonaa euroa eli 38 prosenttia 
määrärahoista). Kyseiset määrärahasiirrot liittyivät lähinnä kansallis-
ten virastojen kanssa tehtyihin yhteistyösopimuksiin, joita koskevat 
kuluilmoitukset kansallisten virastojen täytyy esittää vasta vuon-
na 2015. Lisäksi syynä olivat vuoden 2014 kahtena viimeisenä 
kuukautena tehdyt tavanomaiset käännöstilaukset, jotka on makset-
tava vasta vuonna 2015.

Ei relevantti

2014

EU:n uudet henkilöstösäännöt tulivat voimaan vuonna 2004. Niissä 
määrättiin muun muassa, että ennen toukokuuta 2004 palvelukseen 
otettujen virkamiesten palkat eivät saa olla pienempiä kuin edellisten 
EU:n henkilöstösääntöjen aikana. Tilintarkastustuomioistuimen 
tarkastuksessa kävi ilmi, että mainittua sääntöä ei noudatettu: 
tuolloin palveluksessa olleista 648 työntekijästä neljälle maksettiin 
yhteensä 96 998 euroa liian vähän kaudella 2005–2014. Määrä ei 
ole olennainen eikä vaaranna viraston tilien luotettavuutta. Virasto 
päätti suorittaa palkkaan liittyvät täydentävät maksut mahdollisim-
man pian.

Toteutettu (2)

(1) Vuonna 2015 virasto maksoi päivystyskorvauksina 285 242 euroa. Näihin korvauksiin oikeuttavia toimintoja oli 13.
(2) Virasto suoritti palkkaan liittyvät täydentävät maksut elokuussa 2015.
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VIRASTON VASTAUS

12. Vähentääkseen historiallisen suurta siirtojen osuutta virasto toteutti vuonna 2015 useita toimenpiteitä. Se 
esimerkiksi lisäsi tietämystä tarjoamalla valmennusta, koulutusta ja taustatietoja sekä pitämällä kokouksia taloushallinnon 
toimijoiden kanssa. Kaikkien yli 100 000 euron sitoumusten perusteellinen analyysi joulukuussa ja muun muassa 
taloushallinnon toimijoiden päivystykset koko joulun tienoon ajan, jotta laskut voitaisiin maksaa 31.12.2015 mennessä, 
mahdollistivat sen, että siirtojen osuus väheni osastossa II vuoden 2014 21 %:sta 16 %:iin vuonna 2015 ja osastossa III 
vuoden 2014 38 %:sta 36 %:iin vuonna 2015. Virasto ottaa jatkossakin käyttöön lisää toimia siirtojen suuren osuuden 
vähentämiseksi osastossa III. Kuten tilintarkastustuomioistuin totesi, siirrot liittyvät pääosin jäsenvaltioiden kansallisten 
teollisoikeuksien virastojen kanssa tehtävän yhteistyön rakenteellisiin ominaisuuksiin (suurin osa on katsottava 
suunnitelluiksi siirroiksi).

13. Virasto myöntää nojanneensa usein artiklan 134 soveltamissääntöihin, ja se ryhtyy lyhyen, keskipitkän ja pitkän 
aikavälin toimenpiteisiin parantaakseen hankinta- ja sopimusmenettelyidensä hallintaa ja valvontaa. Näihin toimiin sisältyy 
se, että ilman etukäteen julkaistavaa hankintailmoitusta järjestettävää neuvottelumenettelyä käytetään vain, kun tapaukset 
on perusteltu asianmukaisesti.

14. Virasto ymmärtää, että oikeudellista velvoitetta soveltaa tiukasti molempia tekstejä ei ole, koska henkilöstösäännöt 
eivät kata kansallisia asiantuntijoita. Uudessa perustamisasetuksessa (116 artikla) määrätään, että viraston hallintoneuvosto 
tekee päätöksen säännöistä, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden määräaikaista siirtoa virastoon. Viraston 
hallintoneuvoston 31. toukokuuta tekemässä päätöksessä nykyinen käytäntö on otettu huomioon.

15. Virasto ymmärtää, etteivät henkilöstösäännöt anna selkeää vastausta hallinnollisesta statuksesta, jota sovelletaan 
hallintoneuvoston nimittämiin viraston virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin. Virasto pani kuitenkin merkille 
tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen ja vei asian 26.5.2016 hallintoneuvostoon, joka teki päätöksen nykyisen 
käytännön säilyttämisestä. 
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