
ARUANNE

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta 
koos ameti vastusega

(2017/C 417/30)

SISSEJUHATUS

1. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (edaspidi „amet“), mis kandis kuni 23. märtsini 2016 nime Siseturu 
Ühtlustamise Amet, loodi määrusega (EÜ) nr 207/2009 (1), mida viimati muudeti määrusega (EL) 2015/2424 (2). Alicantes 
asuva ameti peamine ülesanne on kogu ELis kehtivate ELi kaubamärkide ja ühenduse registreeritud disainilahenduste 
registreerimine.

2. Tabelis esitatakse ameti peamised arvandmed (3).

Tabel

Ameti peamised arvandmed

2015 2016

Eelarve (miljonites eurodes) (1) 384,2 421,3

Töötajate arv seisuga 31. detsember 848 910

(1) Eelarve sisaldab ettenägematute sündmuste reservi.

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.

ARVAMUS

4. Kontrollikoda auditeeris:

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (4) ja eelarve täitmise aruannetest (5) 
31. detsembril 2016. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287.
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(1) ELT L 78, 24.3.2009, lk 1.
(2) ELT L 341, 24.12.2015, lk 21.
(3) Ameti pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil https://euipo.europa.eu.
(4) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet.
(5) Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja selgitavaid lisasid.

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


Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

5. Kontrollikoja hinnangul annab ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta 
kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi ameti finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni 
peaarvepidaja vastu võetud arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel.

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus

Tulud

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

6. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tulud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Maksed

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

7. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Juhtkonna ja majandusüksuse valitsemise eest vastutavate isikute kohustused

8. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja ameti finantsmäärusele vastutab juhtkond 
rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
koostamise ja esitamise ning raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
eest. Juhtkonna kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike sisekontrollimehhanismide 
kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. 
Juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleks kooskõlas 
vastavate õigusaktidega. Ameti juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse eest.

9. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata ameti vastavust tegevuse jätkuvuse 
põhimõttele, avaldades tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, ja lähtudes raamatupidamises 
tegevuse jätkuvuse põhimõttest.

10. Isikud, kelle ülesandeks on majandusüksuse valitsemine, vastutavad majandusüksuse finantsaruandluse järelevalve 
eest.

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel

11. Kontrollikoja eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi 
väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele 
institutsioonidele kinnitav avaldus, mis kinnitab raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks 
olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust tähistav kindlus, kuid see ei taga, et 
oluline väärkajastamine või nõuete mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda pettusest või 
veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada 
majandusotsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
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12. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning aruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Audiitor valib protseduurid, tuginedes oma 
hinnangule, sh hinnates aruandes pettusest või vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse riski. Asjakohaste auditiprotseduuride 
kavandamiseks (kuid mitte arvamuse esitamiseks sisekontrollimehhanismide tulemuslikkuse kohta) võtab audiitor 
riskihinnangu tegemisel arvesse aruande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks ning selle alustehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse tagamiseks rakendatud sisekontrollimehhanisme. Auditi käigus hinnatakse ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasust ja juhtkonna koostatud arvestushinnangute põhjendatust, samuti aruande üldist esituslaadi.

13. Tulude puhul hindab kontrollikoda ameti tasude ja muude tulude kogumise korda (kui amet on sellist tulu 
saanud).

14. Kulude puhul auditeerib kontrollikoda maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud ja heaks kiidetud. 
Ettemakseid auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning amet on need kas 
samal aastal või hiljem tasaarvestuse tegemisega heaks kiitnud.

Muu asjaolu

15. Ilma esitatud arvamust kahtluse alla seadmata juhib kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et 29. märtsil 2017 
teavitas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogu enda otsusest Euroopa Liidust välja astumise kohta. Väljaastumise 
tingimused lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Kogu ameti eelarve pärineb ELis tegutsevatelt ettevõtjatelt kogutud 
tasudest. Kogutud tasude summa on igal aastal erinev ning sõltub kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimise ja 
uuendamise mahust. Ühendkuningriigi otsus EList välja astuda võib tulevikus ameti tulusid vähendada.

16. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

17. Ameti eelarve täitmise madal määr (89 %) viitab ameti 2016. aasta eelarvekulude ebatäpsele prognoosimisele. Ameti 
eelarve täpsuse (vajaduse korral ka eelarvemuudatuse abil) olulisus on suurenenud peale seda, kui äsja muudeti ameti 
asutamis- ja finantsmäärust, milles sätestatakse eelarvestatud summasid puudtavad mehhanismid, nagu eelarveülejääkide 
reservfondi (1) suunamine ning sellega seotud kulude katmise mehhanism (2).

KOMMENTAARID USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE JA TULEMUSLIKKUSE KOHTA

18. 2014. aastal käivitas amet hanke neli aastat kehtiva raamlepingu sõlmimiseks. Lepingu eesmärk oli hankida väga 
erinevaid konsultatsiooniteenuseid (audititeenused, projektijuhtimine, üldkonsultatsioonid ja uuringud) ja selle hinnangu-
line summa oli 30 miljonit eurot. Hankemenetluse ja sellel põhineva raamlepingu kasutamise juhtimisel leiti aga kohati 
puudusi. Elluviidavad eesmärgid ja tegevused ei olnud raamlepingu mahu hindamiseks piisavalt üksikasjalikud. Sellest 
tulenevalt oli raamlepingu maht kahe ja poole aastaga täielikult ära kasutatud. Hoolimata asjaolust, et hangiti väga erinevaid 
teenuseid ja eri teenusteks kasutatavad summad olid väga erinevad, loobuti hanke osadeks jagamisest. Hanke osadeks 
jagamine oleks julgustanud selles osalema ka väiksemaid ettevõtjaid, kes oleksid saanud teha pakkumusi väiksema 
maksumusega teenuste osutamiseks. Raamlepingute alusel ühelt pakkujalt fikseeritud hinnaga pakkumuste küsimise tõttu 
neutraliseeriti hinnakonkurents ja suurendati sõltuvust ühest töövõtjast. Amet peaks kaaluma lepingute sõlmimist mitme 
tarnijaga ja võimaluse korral hanked jälle konkurentsile avama.
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(1) Ameti finantsmääruse artikli 89 lõige 1 sätestab reservfondi loomise, mille suurus on piisav ameti tegevuse jätkamiseks ühe aasta 
vältel, st vastab ameti eelarve I, II ja III jaotise assigneeringute hinnangulisele mahule.

(2) Ameti asutamismääruse artikli 139 lõiked 4 ja 6 sätestavad, et igal aastal katab amet kulud, mida kannavad liikmesriikide 
tööstusomandi õiguskaitse keskametid, Beneluxi intellektuaalomandi büroo ja muud liikmesriigi määratud asjaomased asutused 
tulenevalt konkreetsetest ülesannetest, mida nad täidavad ELi kaubamärgisüsteemi funktsionaalsete osadena seoses eri teenuste ja 
menetlustega; kusjuures nimetatud kohustus kehtib ametile üksnes sellises ulatuses, et oleks välistatud eelarvepuudujäägi tekkimine 
vastaval aastal.



MUUD KOMMENTAARID

19. Ameti mandaadiga kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimiseks Euroopa ühtsel turul kaasneb tõlketöö suur 
maht. Ameti asutamismääruses sätestatakse, et ameti tööks vajalikud tõlked tuleb tellida Euroopa Liidu Asutuste 
Tõlkekeskusest; seetõttu on amet tõlkekeskuse peamine klient. Amet kasutab üha enam organisatsioonisiseseid lahendusi, 
nagu keele- ja tõlkemälusid ning nendega seotud tarkvara. Nimetatud vahendite eesmärk on vähendada ameti kulusid ja 
suurendada tõhusust. Euroopa Liidu vaatevinklist võib aga praeguse olukorraga kaasneda töö dubleerimine ja sellega seotud 
kulud.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

20. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
12. septembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Klaus-Heiner LEHNE 
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LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

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

kohaldata)

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.

Lõpetatud

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 olid juhtivtöötajad) said igaüks enam kui 
11 000 eurot hüvitist valveaja eest.

Lõpetatud

2015

Kulukohustustega seotud assigneeringute 2016. aastasse üle kand-
mise 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.

E/K

2015

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 mil-
jonit eurot) (2). Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluste 
kasutamist ei saa lepingute arvu, maksumuse ja sageduse tõttu 
pidada erakorraliseks ning see ei olnud ka kehtestatud nõuetega 
kooskõlas (3).

Lõpetatud

2015

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.

Lõpetatud

6.12.2017 ET Euroopa Liidu Teataja C 417/191



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

kohaldata)

2015
Seisuga 31. detsember 2015 oli üheksa ameti töötajat teenistuse 
huvides lähetatud tööle ameti apellatsiooninõukogusse. ELi perso-
nalieeskirjades ei ole aga selliseid lähetusi ette nähtud (4).

Lõpetatud (5)

(1) 2015. aastal maksis amet valveaja eest hüvitist summas 285 242 eurot ning selle saamise õigus oli 13 töötajal.
(2) Pikendatud raamlepingute aluseks oli komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (ELT L 362, 31.12.12, lk 1) artikli 134 

lõike 1 punkt f.
(3) Nagu sätestatud delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artikli 134 lõikes 3.
(4) 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.
(5) 2016. aastal võttis amet täiendavaid meetmeid, et tagada haldusnõukogu sõltumatus ametist.
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AMETI VASTUS

17. EUIPO nõustub, et ameti eelarve täpsus on suurenenud pärast hiljutisi muudatusi ameti asutamis- ja 
finantsmääruses, milles sätestatakse sellised mehhanismid nagu eelarveülejäägi suunamine reservfondi, ELi koostööalase 
tegevuse künnisväärtus ning seonduvate kulude katmise mehhanism, sest need puudutavad eelarvestatud summasid. 
Seetõttu kavatseb amet koostada tulevikus täpsemad eelarved, tehes seda vajaduse korral muudetud eelarvete abil, mis 
esitatakse ameti juhtorganitele sobival hetkel, et säiliks eelarve prognoosiv iseloom.

18. Amet võtab kontrollikoja märkusi arvesse.

Raamlepingu hinnangulist mahtu oli hangete ajal keeruline arvutada seetõttu, et lepingu kaht viimast aastat hõlmavate 
eesmärkide ja tegevuse täpsustamine oli otseselt seotud 2020. aasta strateegilise kavaga (1) (SP2020), mille üksikasjad ei 
olnud selleks ajaks veel teada või ei olnud veel välja töötatud. Samas tuleb märkida, et see parandati järgmises raamlepingus, 
kus hinnangulised mahud vastavad asjaomaste tegevuste üksikasjalikule loetelule.

Tulevikus kaalub amet samalaadsete hangete osadeks jaotamist.

Arvestades kontrollikoja tähelepanekuid seoses neutraliseeritud hinnakonkurentsi ja ühest pakkujast sõltuvuse 
suurenemisega, mis tulenes sellelt pakkujalt fikseeritud hinnaga pakkumuse küsimisest, siis tuleb märkida, et ainult 50 % 
kõnealuse raamlepingu alusel sõlmitud erilepingutest on fikseeritud hinnaga. Seetõttu on amet moodustanud ametiülese 
lepinguhalduse töörühma ning koostanud müügihaldusraamistiku, mis võimaldab hinnata fikseeritud hinnaga pakkumuste 
korrektsust ning kasutada vajaduse korral teist lepingumehhanismi, näiteks „Quoted Times & Means“ või viimase 
võimalusena „Times & Means“. Samas tähendab konkurentsimehhanismi taasavamine täiendavaid halduskulusid ning on 
võrreldes teiste lahendustega aeganõudvam.

Pealegi kasutab amet järgnevate raamlepingute jaoks segatüüpi mitmepoolset raamlepingut, mis on osaliselt 
paremusjärjestusest lähtuv, osaliselt samalaadsete teenuste korral taasavatav.

19. Kuigi nii Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse kui ka EUIPO põhiaktides on sätestatud vaid see, et ameti tööks 
vajalikud tõlked tuleb tellida Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt, on EUIPO kasutanud tõlkekeskuse teenuseid mitte 
ainult kõigi vajalike tõlgete jaoks, vaid ka seoses mitme täiendava ülesandega, sh keeletoimetamine ja terminoloogiatöö. 
Kuid nagu iga teine Euroopa amet või organ, lähtub amet usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttest ning leiab, et varem 
tellitud ja tasutud tõlgete eest uuesti tasumine ei vasta sellele põhimõttele.

Nagu osutas kontrollikoda, on EUIPO tõlkekeskuse peamine klient (ametile osutatavad teenused moodustasid 2016. aastal 
enam kui poole tõlkekeskuse tulust), ehkki amet kasutab oma töös intellektuaalomandi alaseid tõlkemälusid, (2) mis on 
koostatud viimase 20 aasta jooksul tehtud intellektuaalomandi alaste tõlgete salvestiste põhjal. 2016. aastal saadi 96 % 
intellektuaalomandi alaste tõlgete jaoks vajalikest terminitest asjaomastest salvestistest. 4 % vajalikest intellektuaalomandi 
alastest tõlgetest, mis vajasid tõlkimist tõlkekeskuses, läksid ametile maksma 15,5 miljonit eurot.

Vastavalt oma missioonile on EUIPO alati soovinud pakkuda intellektuaalomandi kasutajatele parimat kvaliteeti võimalikult 
madala hinnaga, et toetada ELi tegevust. Seetõttu on amet vähendanud kaubamärkidega seotud lõive enam kui 50 %, millest 
saavad selget kasu meie kliendid, eriti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. Eespool osutatud praktikaga seotud 
säästudel oli selles märkimisväärses hinnaalanduses oma osa.

Arvestades kontrollikoja väljendatud muret seoses jõupingutuste ja kulude võimaliku dubleerimisega Euroopa Liidu 
tasandil, leiab amet, et EUIPO olemasolevate salvestiste säilitamine ja korduvkasutamine ei vaja suuri jõupingutusi ega 
kulutusi. Amet kaalub jätkuvalt võimalusi kulutustele vastava väärtuse tagamiseks kehtiva õigusraamistiku piires.

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus on peamine partner ameti missiooni täitmisel ning automaattõlke edusammudest 
lähtudes leiab amet, et väga oluline on võtta koos meetmeid, arvestades ühiseid strateegilisi huve lähitulevikus, et töötada 
välja kaasaegne ja jätkusuutlik ärimudel, mis toob kõigile pooltele õiglast kasu. 

6.12.2017 ET Euroopa Liidu Teataja C 417/193

(1) SP2020 viitab mitmeaastasele töökavale, mis hõlmab tegevusi ja projekte aastateks 2016–2020.
(2) Tõlkemälud tähendavad olemasolevate tõlgete korduvkasutamist ning neile viidatakse kui eeltõlgetele.


