
POROČILO

o zaključnem računu Urada za usklajevanje na notranjem trgu za proračunsko leto 2015 z odgovorom 
Urada

(2016/C 449/42)

UVOD

1. Urad za usklajevanje na notranjem trgu (1) (v nadaljnjem besedilu: Urad ali UUNT) s sedežem v Alicanteju je bil 
ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 (2), ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (ES) št. 207/2009 (3). 
Njegova naloga je izvajanje zakonodaje Unije o blagovnih znamkah in modelih, kar daje podjetjem enotno varstvo na 
celotnem območju Evropske unije.

2. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Uradu (4).

Tabela

Ključni podatki o Uradu

2014 2015

Proračun (v milijonih EUR) (1) 419,6 384,2

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 928 998

(1) Znesek proračuna vsebuje rezervo za nepredvidene dogodke.
(2) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

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.

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI

4. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) revidiralo:

(a) zaključni račun Urada, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (5) in poročila o izvrševanju proračuna (6) za proračunsko 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom.

Odgovornost poslovodstva

5. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Urada ter za zakonitost in 
pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom (7):
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(1) Od 23. marca 2016 se Urad imenuje Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), blagovna znamka Skupnosti pa 
blagovna znamka Evropske unije.

(2) UL L 11, 14.1.1994, str. 1.
(3) UL L 78, 24.3.2009, str. 1.
(4) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en.
(5) Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek pomembnih 

računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(6) Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo.
(7) Člena 38 in 43 Uredbe CB-3-09 proračunskega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu.

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


(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Urada vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema 
notranjih kontrol, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno 
napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in uporabo ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi 
računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije (8), in pripravo okoliščinam primernih računovodskih 
ocen. Predsednik odobri zaključni račun Urada, potem ko ga računovodja Urada pripravi na podlagi vseh 
razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo zaključnemu računu, v katerem med drugim izjavlja, da je 
pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega 
položaja Urada;

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z zaključnim računom, in 
skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje uspešnega in 
učinkovitega sistema notranjih kontrol, ki zajema ustrezen nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij ter po potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev.

Revizorjeva odgovornost

6. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti 
zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij (9). Sodišče izvede revizijo v skladu 
z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske 
institucije INTOSAI. Ti standardi določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno 
zagotovilo, da je zaključni račun Urada brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije zakonite 
in pravilne.

7. 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, ki temelji na oceni 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu ter pomembne neskladnosti med z njim povezanimi 
transakcijami in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega 
tveganja revizor upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa, ter 
nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se 
pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih 
usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev zaključnega računa.

8. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o zanesljivosti.

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

9. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj 
na dan 31. decembra 2015 ter njegov poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami 
njegove finančne uredbe in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije.

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z zaključnim računom

10. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

11. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi.
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(8) Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor 
(MRSJS), ki jih je izdala Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz mednarodnih računovodskih 
standardov (MRS)/mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za mednarodne računovodske 
standarde.

(9) Členi 91 do 95 Uredbe CB-3-09 proračunskega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu.



PRIPOMBA O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

12. 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.

DRUGE PRIPOMBE

13. 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) (10). 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 (11).

14. 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.

15. 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 (12).

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

16. 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 13. septembra 2016.

Za Računsko sodišče

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Predsednik 
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(10) 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).

(11) Kot je določeno v členu 134(3) Delegirane uredbe (EU) št. 1268/2012.
(12) 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).



PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2013

Znesek razveljavljenih prenosov iz prejšnjih let se je v letu 2013 
povečal s 4,2 milijona EUR (13 %), kolikor je znašal v letu 2012, na 
6,0 milijona EUR (16 %). V obeh letih je bilo to zlasti posledica nižjih 
stroškov, ki jih je bilo treba povrniti v zvezi s sporazumi 
o sodelovanju z nacionalnimi uradi držav članic, kot je bilo 
predvideno (1,9 milijona EUR v letu 2012 in 3,8 milijona EUR 
v letu 2013), kar kaže, da je treba ob koncu leta od nacionalnih 
uradov dobiti bolj točne informacije o dejanskih stroških.

zaključen

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.

se izvaja

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.

se izvaja

Toda kontrole sistema [dodatkov za pripravljenost] so slabe in 
dodatki so bili izplačani zaposlenim na bolniškem dopustu, 
službenih potovanjih v tujini in dopustu.

zaključen
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Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2014

Znesek razveljavljenih prenosov iz prejšnjih let se je zmanjšal 
s 6,0 milijona EUR (16 %), kolikor je znašal v letu 2013, na 
5,1 milijona EUR (13 %) v letu 2014. V obeh letih je bilo to zlasti 
posledica nižjih stroškov, ki jih je bilo treba povrniti v zvezi 
s sporazumi o sodelovanju z nacionalnimi uradi držav članic, kot je 
bilo predvideno (3,2 milijona EUR v letu 2014 in 3,8 milijona EUR 
v letu 2013), kar kaže, da je treba ob koncu leta od nacionalnih 
uradov dobiti točnejše informacije o dejanskih stroških. Stopnja 
odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 
obveznosti, iz leta 2014 za različne naslove se je gibala med 94 % 
in 97 % vseh odobrenih proračunskih sredstev, kar kaže, da so bile 
pravne obveznosti pravočasno prevzete. Stopnja v leto 2015 
prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile 
prevzete obveznosti, je bila visoka za naslov III in je znašala 
14,1 milijona EUR ali 38 % (2013: 13,3 milijona EUR ali 38 %). 
Nanašala se je predvsem na sporazume o sodelovanju z nacionalnimi 
uradi, v zvezi s katerimi nacionalnim uradom ni bilo treba pošiljati 
zahtevkov za povračilo stroškov pred letom 2015, ter na običajna 
naročila prevajalskih storitev v zadnjih dveh mesecih leta 2014, 
katerih rok plačila je bil šele v letu 2015.

ni relevantno

2014

Leta 2004 so začeli veljati novi kadrovski predpisi EU, vključno 
z določbami, da bodoči prejemki uradnikov, ki so bili zaposleni pred 
majem 2004, ne smejo biti nižji, kot so bili po prejšnjih kadrovskih 
predpisih EU. Sodišče je med revizijo ugotovilo, da to ni bilo 
upoštevano in da je pri štirih od 648 takrat zaposlenih uradnikov 
med letoma 2005 in 2014 zaradi tega prišlo do plačila, ki je bilo za 
96 998 EUR prenizko. Znesek ni pomemben in zaradi njega 
zanesljivost zaključnega računa Urada ni vprašljiva. Urad se je 
odločil v primernem času izplačati dodatni del plač.

zaključen (2)

(1) Leta 2015 je Urad plačal 285 242 EUR za dodatke za pripravljenost, do dodatka pa je bilo upravičenih 13 funkcij.
(2) Urad je avgusta 2015 izplačal dodatni del plač.
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ODGOVOR URADA

12. V letu 2015 je Urad sprejel več ukrepov za zmanjšanje prenosov, ki so bili višji kot kdaj koli prej, in sicer 
z izobraževanji, usposabljanji, informativnimi obvestili in sestanki, ki jih je za večjo seznanjenost pripravil za finančne 
uslužbence. Poglobljena analiza vseh prevzetih obveznosti v višini več kot 100 000 EUR v decembru in dežurstvo finančnih 
uslužbencev v celotnem božičnem obdobju, da so bili računi plačani do 31. decembra 2015, sta med drugim pripomogla 
k temu, da je zmanjšal prenose v naslovu II z 21 % v letu 2014 na 16 % v letu 2015 ter z 38 % v naslovu III v letu 2014 na 
36 % v letu 2015. Z dodatnimi ukrepi si bo še nadalje prizadeval za zmanjšanje visoke stopnje prenosov v naslovu III, ki je, 
kot je poudarilo Sodišče, večinoma povezana s shematskimi značilnostmi dejavnosti sodelovanja z nacionalnimi uradi za 
intelektualno lastnino v državah članicah (večino prenosov bi bilo treba upoštevati kot načrtovane prenose).

13. Urad priznava, da je pogosto uporabil člen 134 pravil uporabe za finančno uredbo (RAP) in uvaja kratko-, srednje- 
in dolgoročne ukrepe za boljše vodenje postopkov javnega naročanja in sklepanja pogodb ter nadzora nad njimi. To med 
drugim pomeni, da se lahko postopek s pogajanji brez predhodne objave o javnem naročilu uporabi samo v ustrezno 
utemeljenih primerih.

14. Urad meni, da ni pravne obveznosti glede strogega upoštevanja obeh besedil, saj za napotene nacionalne 
strokovnjake kadrovski predpisi ne veljajo. Nova ustanovna uredba (člen 116) predvideva, da upravni odbor Urada sprejme 
sklep o določitvi pravil za napotitev nacionalnih strokovnjakov v Urad. Upravni odbor je sklep, s katerim sprejema 
obstoječe prakse, sprejel 31. maja.

15. Urad ugotavlja, da kadrovski predpisi niso jasni glede upravnega statusa, ki bi moral veljati za njegove uradnike in 
začasne uslužbence, imenovane v odbor za pritožbe. Kljub temu je sprejel stališče Sodišča in s tem vprašanjem 26. maja 
2016 seznanil upravni odbor, ki je nato sprejel sklep o ohranitvi obstoječih praks. 
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