
ZIŅOJUMS

par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja 2015. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildi

(2016/C 449/42)

IEVADS

1. Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (1) (turpmāk tekstā – “Birojs”, arī “OHIM”), kurš atrodas Alikantē, izveidoja ar 
Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 (2), kura ir atcelta un aizstāta ar Regulu (EK) Nr. 207/2009 (3). Biroja uzdevums ir īstenot 
Savienības tiesību aktus par preču zīmēm, dizainparaugiem un modeļiem, lai uzņēmumiem dotu tiesības uz vienādu 
aizsardzību visā Eiropas Savienības teritorijā.

2. Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti tabulā (4).

Tabula

Biroja galvenie skaitliskie dati

2014 2015

Budžets (miljoni EUR) (1) 419,6 384,2

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (2) 928 998

(1) Budžetā ir ieskaitīta arī rezerve neparedzētiem notikumiem.
(2) Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Biroja sniegtie dati.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Biroja 
pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie 
pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

4. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu Palāta revidēja:

a) Biroja gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2015. gada 31. decembrī 
slēgto finanšu gadu; un

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Vadības atbildība

5. Vadība ir atbildīga par Biroja gada pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu 
likumību un pareizību (7).
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(1) Kopš 2016. gada 23. marta Birojs ir nosaukts par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO), un Kopienas preču zīme 
tagad saucas par Eiropas Savienības preču zīmi.

(2) OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.
(3) OV L 78, 24.3.2009., 1. lpp.
(4) Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē https://euipo.europa.eu/ohimportal/en.
(5) Finanšu pārskatos ietilpst bilance, finanšu darbības rezultātu pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu pārmaiņām 

un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.
(6) Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata pielikums.
(7) Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Budžeta komitejas Noteikumu Nr. CB-3-09 38. un 43. pants.

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


a) Vadības atbildība saistībā ar Biroja gada pārskatiem ietver tādas iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un 
uzturēšanu, kas ļauj sagatavot un patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas dēļ nav sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot piemērotas grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības 
noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis (8); veikt konkrētajiem apstākļiem atbilstošas grāmatvedības aplēses. 
Priekšsēdētājs apstiprina Biroja gada pārskatus pēc tam, kad Biroja grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot visu 
pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, 
ka pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Biroja finanšu stāvokli.

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un atbilstību pareizas finanšu pārvaldības 
principam nozīmē izveidot, ieviest un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot pienācīgu 
pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi 
izmaksāto vai izlietoto līdzekļu atgūšanai.

Revidenta atbildība

6. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Biroja Budžeta komitejai sagatavot deklarāciju par gada 
pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību (9). Palāta veic revīziju saskaņā ar Starptautiskās 
Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem 
augstāko revīzijas iestāžu standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un veikt revīziju tā, lai gūtu 
pamatotu pārliecību, ka Biroja gada pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi.

7. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto 
informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no revidenta 
profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski 
nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. 
Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un 
patiesu izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kas ieviestas pakārtoto darījumu likumības un pareizības 
nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī 
izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

8. Palāta uzskata, ka iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai pamatotu tās ticamības deklarāciju.

Atzinums par pārskatu ticamību

9. Palāta uzskata, ka Biroja gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2015. gada 
31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka Biroja finanšu 
noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

10. Palāta uzskata, ka 2015. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir 
likumīgi un pareizi.

11. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem.
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(8) Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem 
starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz Starptautisko grāmatvedības 
standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem (IAS)/starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas 
standartiem (IFRS).

(9) Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Budžeta komitejas Noteikumu Nr. CB-3-09 91.–95. pants.



KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

12. III sadaļā uz 2016. gadu bija pārnesta liela daļa apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības, proti, pārnesa 
12,9 miljonus EUR jeb 36 % (2014. gadā – 14,1 miljonu EUR jeb 38 %). Pārnesumi galvenokārt ir saistīti ar sadarbības 
nolīgumiem ar valstu birojiem, kuri iesniedz izmaksu pieprasījumus tikai pēc gada beigām.

CITI KOMENTĀRI

13. Ja pakalpojumus iepērk, izmantojot sarunu procedūru un līdz ar to nepublicējot līguma paziņojumu, konkurence ir 
ierobežota, jo sarunās ir tikai viens kandidāts. Tāpēc šī procedūra izmantojama tikai izņēmuma gadījumos. Birojs 
2015. gadā izmantoja šo procedūru, lai pagarinātu sešus pamatlīgumus, kuros pagarināto pakalpojumu vērtība sasniedza 
1,9 miljonus EUR (2014. gadā – 12 pamatlīgumus ar pagarināto pakalpojumu vērtību 12,6 miljonu EUR apmērā (10). 
Nevar uzskatīt, ka Birojs izmanto šo procedūru “izņēmuma gadījumos”, ņemot vērā attiecīgo līgumu skaitu, summu un 
biežumu, tātad Birojs nav ievērojis oficiālās prasības (11).

14. Birojs daļēji vai pilnībā atlīdzina norīkoto valsts ekspertu (NVE) bruto algu viņu darba devējiem. Tas atšķiras no 
Komisijas prakses, ka darba devēji turpina maksāt NVE algu. 2015. gadā šādi atlīdzināja 1,9 miljonus EUR.

15. 2015. gada 31. decembrī deviņi OHIM darbinieki dienesta interesēs bija norīkoti darbā OHIM Apelāciju valdē, lai 
gan ES Civildienesta noteikumos šāda norīkošana nav paredzēta (12).

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

16. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, 
ir izklāstīts Pielikumā.

Šo ziņojumu 2016. gada 13. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 
Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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(10) Pamatlīgumi pagarināti, pamatojoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.) 
134. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

(11) Kā noteikts Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 134. panta 3. punktā.
(12) Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta 

noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385./62. lpp.), 37. panta a) punkts.



PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav 
sākta/neattiecas)

2013

Anulēto pārnesumu summa pieauga no 4,2 miljoniem EUR (13 %) 
2012. gadā līdz 6,0 miljoniem EUR (16 %) 2013. gadā. Abos gados 
tas galvenokārt bija saistīts ar to, ka izmaksas, kas jāatlīdzina saskaņā 
ar sadarbības līgumiem, kuri parakstīti ar dalībvalstu birojiem, bija 
zemākas, nekā aplēsts (1,9 miljoni EUR 2012. gadā un 3,8 miljo-
ni EUR 2013. gadā); tas norāda uz to, ka no dalībvalstu birojiem 
gada beigās ir jāiegūst precīzāka informācija par faktiskajām 
izmaksām.

Ieviests

2013

Birojs ir ieviesis darbības nepārtrauktības plānu un krīzes situāciju 
pārvaldības plānu, un tajos ir noteikts, ka dežurējošiem darbiniekiem 
pastāvīgi ir jāveic aptuveni 25 dažādi pienākumi. Lai gan Biroja 
Budžeta komiteja katru gadu apstiprina budžeta apropriācijas 
pabalstiem, kurus piešķir par dežūrām, 2013. gadā izmaksātā 
summa (402 458 EUR) ievērojami pārsniedz pabalstus, ko maksā 
citas aģentūras, kuru pienākums ir nodrošināt nepārtrauktus 
pakalpojumus.

Ieviešana ir sākta

2014

Palāta 2013. gada ziņojumā par Biroja gada pārskatiem vērsa 
uzmanību uz summu, kas izmaksāta kā atalgojums par dežūrām 
(0,40 miljoni EUR). Šā veida atalgojums 2014. gadā bija pat lielāks 
(0,44 miljoni EUR). 2014. gada novembrī Birojs pārskatīja savu 
politiku šajā jautājumā un samazināja dežūru kārtībā veicamo 
pienākumu skaitu no 25 pienākumiem uz 17; attiecīgā finanšu 
ietekme būs jūtama 2015. gadā (1). Deviņi darbinieki atalgojumā par 
dežūrām saņēma vairāk nekā 11 000 EUR; septiņi no viņiem ir 
vadošos amatos.

Ieviešana ir sākta

Tomēr šī sistēma [piemaksas par dežūrām] ir vāji kontrolēta, un 
atalgojums par dežūrām ticis izmaksāts darbiniekiem slimības 
prombūtnē, komandējumos ārzemēs vai kārtējā atvaļinājumā.

Ieviests
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Gads Palātas komentārs
Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav 
sākta/neattiecas)

2014

Anulēto pārnesumu summa samazinājās no 6,0 miljoniem EUR 
(16 %) 2013. gadā līdz 5,1 miljonam EUR (13 %) 2014. gadā. Abos 
gados tas galvenokārt bija saistīts ar to, ka izmaksas, kas jāatlīdzina 
saskaņā ar sadarbības līgumiem, kuri parakstīti ar dalībvalstu 
birojiem, bija zemākas, nekā aplēsts (3,2 miljoni EUR 2014. gadā 
un 3,8 miljoni EUR 2013. gadā). Tas norāda uz to, ka no dalībvalstu 
birojiem gada beigās ir jāiegūst precīzāka informācija par faktiska-
jām izmaksām. Dažādās sadaļās to saistību līmenis, par kurām bija 
uzņemtas saistības 2014. gadā, svārstījās 94 % līdz 97 % robežās no 
kopējām apropriācijām, kas liecina, ka juridiskās saistības bija 
savlaicīgas. Apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības un kuras 
tika pārnestas uz 2015. gadu, pārnesumu līmenis bija augsts 
III sadaļā, proti, 14,1 miljons EUR jeb 38 % (2013. gadā – 
13,3 miljoni EUR jeb 38 %). Galvenie iemesli tam bija ar dalībvalstu 
birojiem noslēgtie sadarbības līgumi, ar kuriem saistītās izmaksu 
deklarācijas birojiem jāiesniedz tikai 2015. gadā, kā arī kārtējie 
tulkošanas pakalpojumu pieprasījumi 2014. gada pēdējos divos 
mēnešos, par ko maksājumi jāveic 2015. gadā.

Neattiecas

2014

2004. gadā stājās spēkā jaunie ES Civildienesta noteikumi, kuros ir 
iekļauti noteikumi par to, ka turpmākais atalgojums ierēdņiem, kas 
pieņemti darbā līdz 2004. gada 1. maijam, nedrīkst būt mazāks par 
atalgojumu, kāds paredzēts iepriekšējos ES Civildienesta noteiku-
mos. Palāta revīzijā konstatēja, ka tas nebija ievērots un ka 
4 darbiniekiem no 648, kas tolaik strādāja, par laikposmu no 
2005. līdz 2014. gadam nav izmaksāti kopumā 96 998 EUR. Šī 
summa nav būtiska un neliek apstrīdēt Biroja pārskatu ticamību. 
Birojs nolēma ar laiku veikt papildu algas maksājumus.

Ieviests (2)

(1) 2015. gadā Birojs izmaksāja 285 242 EUR par dežūrām, un maksājumi pienācās par 13 pienākumiem.
(2) Birojs veica papildu algas maksājumus 2015. gada augustā.
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BIROJA ATBILDE

12. Birojs 2015. gadā ir īstenojis vairākus pasākumus, lai samazinātu pārnesumu pastāvīgi augsto līmeni, piemēram, 
veicinājis izpratni, nodrošinot darbaudzināšanu, apmācību, informatīvas piezīmes un sanāksmes ar finanšu dalībniekiem. 
Birojs ir samazinājis pārnesumus II sadaļā no 21 % (2014. gads) līdz 16 % (2015. gads) un III sadaļā no 38 % (2014. gads) 
līdz 36 % (2015. gads), cita starpā veicot rūpīgu analīzi attiecībā uz visām saistībām virs 100 000 EUR decembrī un 
nodrošinot finanšu dalībnieku darbības nepārtrauktību visa Ziemassvētku perioda laikā, lai rēķinu apmaksa tiktu veikta līdz 
2015. gada 31. decembrim. Birojs turpina īstenot turpmākus pasākumus, lai samazinātu pārnesumu augsto līmeni 
III sadaļā, kas – kā norāda Palāta – ir galvenokārt saistīts ar to sadarbības pasākumu īpašajām iezīmēm, ko īsteno ar 
dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojiem (lielākā daļa ir uzskatāma par plānotiem pārnesumiem).

13. Birojs atzīst, ka ir bieži izmantojis piemērošanas noteikumu 134. pantu un veic īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa pasākumus, lai uzlabotu tā iepirkuma un līgumslēgšanas procesu pārvaldību un kontroli. Šie pasākumi paredz, 
ka sarunu procedūru bez paziņojuma par līgumu iepriekšējas publicēšanas izmanto tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

14. Birojs saprot, ka tam nav juridiska pienākuma precīzi saskaņot abus tekstus, jo norīkotie valstu eksperti Civildienesta 
noteikumos nav ietverti. Jaunajā dibināšanas regulā (116. pants) noteikts, ka Biroja valde pieņem lēmumu, paredzot 
noteikumus par valstu ekspertu norīkojumu uz Biroju. Biroja valde 31. maijā pieņēma lēmumu, apstiprinot pastāvošo 
praksi.

15. Birojs saprot, ka Civildienesta noteikumos nav skaidri norādīts administratīvais statuss, kāds jāpiemēro Biroja 
ierēdņiem un pagaidu darbiniekiem, ko iecēlusi Apelāciju padome. Tomēr Birojs ņēma vērā Palātas apsvērumu un 
2016. gada 26. maijā informēja par šo jautājumu valdi, kas pieņēma lēmumu turpināt pastāvošo praksi. 
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