
KERTOMUS

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2016 sekä viraston 
vastaus

(2017/C 417/30)

JOHDANTO

1. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä ”virasto”), josta käytettiin 23. maaliskuuta 2016 asti nimeä 
sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto, perustettiin asetuksella (EY) N:o 207/2009 (1), jota on viimeksi 
muutettu asetuksella (EU) 2015/2424 (2). Alicantessa sijaitsevan viraston ydintoimialaan kuuluvat rekisteröitävät ja 
rekisteröidyt EU-tavaramerkit ja yhteisömallit, jotka ovat voimassa koko EU:n alueella.

2. Taulukossa esitetään viraston avainluvut (3).

Taulukko

Viraston avainluvut

2015 2016

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 384,2 421,3

Henkilöstö 31. joulukuuta 848 910

(1) Talousarviota koskeva luku sisältää varauksen ennakoimattomiin tapahtumiin.

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.

LAUSUNTO

4. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut

a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (4) ja kertomukset talousarvion toteuttamisesta (5) 
31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti.
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(1) EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1.
(2) EUVL L 341, 24.12.2015, s. 21.
(3) Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: https://euipo.europa.eu.
(4) Tilinpäätöslaskelmat sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä 

yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.
(5) Kertomukset talousarvion toteuttamisesta käsittävät kertomukset, joissa on aggregoitu kaikki talousarviotapahtumat, ja talousarvion 

liitetiedot.

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


Tilien luotettavuus

Lausunto tilien luotettavuudesta

5. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston tilinpäätös 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot viraston taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2016 
sekä toimien tuloksista, rahavirroista ja nettovarallisuuden muutoksista mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoito-
vuodelta viraston varainhoitoasetuksen ja komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 
Kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin.

Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus

Tulot

Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

6. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana 
olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Maksut

Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana 
olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

Toimivan johdon ja hallintoelinten velvollisuudet

8. Toimiva johto vastaa SEUT:n 310–325 artiklan ja viraston varainhoitoasetuksen mukaisesti tilinpäätöksen 
laatimisesta ja esittämisestä kansainvälisesti hyväksyttyjen julkisen sektorin tilinpäätösstandardien pohjalta sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Tähän velvollisuuteen kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön 
ja ylläpitää sisäiset kontrollit, joiden pohjalta on mahdollista laatia ja esittää tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai 
virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Toimivan johdon vastuulla on lisäksi varmistaa, että tilinpäätöksessä 
mainitut toiminnot, rahoitustoimet ja tiedot ovat niitä sääntelevien normien mukaisia. Viraston toimiva johto on viime 
kädessä vastuussa tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta.

9. Kun toimiva johto laatii tilinpäätöstä, sen vastuulla on arvioida viraston kykyä jatkaa toimintaansa. Toimivan 
johdon on tuotava tarvittaessa esiin toiminnan jatkuvuuteen liittyvät seikat ja laadittava tilinpäätös toiminnan 
jatkuvuuden periaatteen pohjalta.

10. Hallintoelinten vastuulla on valvoa organisaation tilinpäätösraportointia.

Tarkastajan velvollisuudet tilien ja niiden perustana olevien toimien tarkastamisen yhteydessä

11. Tilintarkastustuomioistuimen tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä 
olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset, ja antaa tarkastuksensa 
perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle tai muille asianomaisille vastuuvapauden myöntäville viranomaisille 
tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. 
Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan korkeaa varmuustasoa. Kohtuullinen varmuus ei kuitenkaan ole tae siitä, että 
tarkastuksessa havaitaan kaikki olennaiset virheellisyydet ja noudattamatta jättämiset. Virheellisyydet ja noudattamatta 
jättämiset voivat johtua petoksista tai virheistä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
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12. 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 petoksista tai virheistä 
johtuen tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai että tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty 
olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädäntökehyksen vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 
tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein esittämisen sekä tilien 
perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden kannalta. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet, mutta tarkoituksena ei ole esittää lausuntoa sisäisten 
kontrollien vaikuttavuudesta. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja 
toimivan johdon esittämien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilien yleisen esittämistavan arvioiminen.

13. Tulojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarvittaessa menettelyt, joilla virasto kerää palkkioita ja muita tuloja.

14. Menojen alalla tilintarkastustuomioistuin tarkastaa maksutapahtumat, kun menot ovat aiheutuneet ja ne on 
kirjattu ja hyväksytty. Ennakkomaksut tarkastetaan, kun varojen vastaanottaja esittää tositteet siitä, että varat on käytetty 
asianmukaisesti, ja virasto hyväksyy tositteen ennakkomaksun tilinpidollisen selvittämisen yhteydessä joko samana 
vuonna tai myöhemmin.

Muu seikka

15. Asettamatta lausuntoa kyseenalaiseksi tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että 
Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti Eurooppa-neuvostolle 29. maaliskuuta 2017 päätöksestään erota Euroopan unionista. 
Erojärjestelyjä koskevasta sopimuksesta neuvotellaan vastaisuudessa. Viraston koko talousarvio rahoitetaan EU:ssa 
toimivien talouden toimijoiden maksamilla palkkioilla. Palkkioiden määrä vaihtelee vuosittain riippuen rekisteröitävien ja 
uusittavien tavaramerkkien ja mallien määrästä. On mahdollista, että viraston tulot vähenevät, koska Yhdistynyt 
kuningaskunta on päättänyt erota unionista.

16. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi.

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

17. Viraston talousarvion toteuttamisaste oli alhainen, 89 prosenttia. Tämä osoittaa, että viraston menoja ei arvioitu 
täsmällisesti varainhoitovuoden 2016 talousarviossa. Viraston talousarvion täsmällisyydestä, josta on tarvittaessa 
huolehdittava lisätalousarvion avulla, on tullut entistäkin tärkeämpää viraston perustamisasetukseen ja varainhoitoa-
setukseen äskettäin tehtyjen muutosten vuoksi. Asetuksissa määritetään mekanismeja, jotka ovat kytköksissä budjetoituihin 
määriin (esimerkiksi ylijäämien osoittaminen vararahastoon (1) ja siihen liittyvä korvausmekanismi (2)).

HUOMAUTUKSET MOITTEETTOMASTA VARAINHOIDOSTA JA TULOKSELLISUUDESTA

18. Virasto käynnisti vuonna 2014 tarjouspyyntömenettelyn nelivuotisen puitesopimuksen tekemistä varten. 
Sopimuksen markkinavolyymiksi arvioitiin 30 miljoonaa euroa, ja sen tarkoituksena oli hankkia konsulttipalveluja useilta 
toiminta-aloilta (tarkastuspalvelut, hankehallinnointi, yleinen konsultointi ja tutkimukset). Hankintamenettelyä ja 
myöhemmin puitesopimusten käyttöä ei kuitenkaan hallinnoitu kaikilta osin asianmukaisesti. Toteutettavia tavoitteita ja 
toimia ei ollut määritelty riittävän tarkasti niin, että puitesopimuksen volyymi olisi voitu arvioida täsmällisesti. Tästä syystä 
puitesopimus oli käytetty kokonaisuudessaan jo kahden vuoden ja kuuden kuukauden kuluttua. Vaikka hankittavia 
palveluja oli monenlaisia ja toimintakohtaiset menot vaihtelivat suuruudeltaan huomattavasti, sopimusta ei myöskään ollut 
jaettu eriin. Jako eriin olisi saattanut kannustaa pienempiä yrityksiä osallistumaan arvoltaan vähäisten toimintojen 
hankintamenettelyyn. Lisäksi hintakilpailu poistettiin ja riippuvuus toimeksisaajasta kasvoi, sillä kiinteähintaiset tarjoukset 
pyydettiin puitesopimuksen perusteella vain yhdeltä toimeksisaajalta. Viraston olisi harkittava sopimusten tekemistä useiden 
eri toimittajien kanssa uudelleenkilpailuttamisen avulla, kun se on tarkoituksenmukaista.
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(1) Viraston varainhoitoasetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaan virasto perustaa vararahaston, jossa on riittävästi varoja varmistamaan 
viraston toiminnan jatkuvuus ja sen tehtävien toteuttaminen yhden vuoden ajan. Toisin sanoen määrä vastaa viraston talousarvion 
osastoissa 1, 2 ja 3 arvioituja määrärahoja.

(2) Viraston perustamisasetuksen 139 artiklan 4 ja 6 kohdassa säädetään, että virasto korvaa joka vuosi jäsenvaltioiden teollisoikeuksien 
keskusvirastoille, Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeuksien virastolle ja muille jäsenvaltion nimeämille asiaankuuluville 
viranomaisille kustannukset, jotka niille aiheutuvat erityisistä tehtävistä, jotka ne suorittavat Euroopan unionin tavaramerkki-
järjestelmän toiminnallisina osina erilaisten palvelujen ja menettelyjen yhteydessä. Tätä viraston velvoitetta sovelletaan ainoastaan 
siltä osin, kuin kyseisenä vuonna ei synny talousarvioalijäämää.



MUITA HUOMAUTUKSIA

19. Viraston tehtävänä on rekisteröidä tavaramerkkejä ja malleja EU:n sisämarkkinoilla, mistä aiheutuu suuri 
käännöstarve. Viraston perustamisasetuksen mukaan viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista huolehtii 
Euroopan unionin elinten käännöskeskus. Tästä seuraa, että virasto on käännöskeskuksen suurin asiakas. Virasto hyödyntää 
yhä suuremmassa määrin kielitietokantojen ja käännösmuistien ja niihin liittyvien ohjelmistojen kaltaisia sisäisiä ratkaisuja. 
Välineiden avulla pyritään parantamaan viraston omaa kustannusvaikuttavuutta ja tehokkuutta. Euroopan unionin 
näkökulmasta nykyinen tilanne saattaa kuitenkin johtaa työn päällekkäisyyteen ja siihen liittyvien kulujen kasvuun.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

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

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ MUGU-
RUZAn johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 12. syyskuuta 2017 pitämässään 
kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

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.

Toteutettu

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.

Toteutettu

2015

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 määrära-
hoista). Pääosin siirrot liittyvät kansallisten virastojen kanssa 
tehtyihin yhteistyösopimuksiin. Kansalliset virastot esittävät kuluil-
moituksensa vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Ei relevantti

2015

Palvelujen hankinta neuvottelumenettelyjen perusteella julkaisematta 
hankintailmoitusta rajaa kilpailun yhteen neuvotteluosapuoleen, 
joten sitä olisi käytettävä vain poikkeustapauksissa. Virasto jatkoi 
vuonna 2015 neuvottelumenettelyn perusteella kuutta puitesopi-
musta, joihin liittyvien lisäpalvelujen arvo oli 1,9 miljoonaa euroa 
(vuonna 2014: 12 puitesopimusta, joiden lisäpalvelujen arvo oli 
12,6 miljoonaa euroa) (2). 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 (3).

Toteutettu

2015

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.

Toteutettu
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2015

Yhdeksän viraston työntekijää siirrettiin yksikön edun vuoksi 
työskentelemään tilapäisesti viraston valituslautakunnassa 31. joulu-
kuuta 2015 alkaen. EU:n henkilöstösäännöissä ei kuitenkaan 
määrätä tällaisista tilapäisistä siirroista (4).

Toteutettu (5)

(1) Vuonna 2015 virasto maksoi päivystyskorvauksina 285 242 euroa. Näihin korvauksiin oikeuttavia toimintoja oli 13.
(2) 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.
(3) Ks. delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, 134 artiklan 3 kohta.
(4) 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.

(5) Vuonna 2016 virasto toteutti lisätoimenpiteitä varmistaakseen, että lautakunta on riippumaton virastosta.
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VIRASTON VASTAUS

17. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on samaa mieltä siitä, että viraston talousarvion täsmällisyydestä on 
tullut entistäkin tärkeämpää viraston perustamisasetukseen ja varainhoitoasetukseen äskettäin tehtyjen muutosten vuoksi. 
Asetuksissa määritetään mekanismeja, jotka ovat kytköksissä budjetoituihin määriin (esimerkiksi ylijäämien osoittaminen 
vararahastoon, EU:n yhteistyötoimien raja-arvot ja korvausmekanismi). Tästä syystä virasto kiinnittää erityishuomiota 
tarkempien talousarvioiden laatimiseen tulevaisuudessa sekä laatii tarpeen vaatiessa lisätalousarvioita, jotka se esittää 
viraston hallintoelimille sopivalla hetkellä talousarvion ennustavan luonteen säilyttämiseksi.

18. Virasto panee tarkoin merkille tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomautukset.

Puitesopimuksen volyymin alkuperäinen arvio oli vaikea laskea tarjouskilpailun aikaan sen vuoksi, että sopimuksen 2 
viimeistä vuotta kattavien tavoitteiden ja toimien määrittely oli suoraan yhteydessä strategiseen suunnitelmaan 2020 (1) 
(SP2020), jota ei ollut tuolloin vielä esitetty tarkasti tai edes kehitetty. Tulisi kuitenkin huomata, että tämä korjattiin 
seuraavassa puitesopimuksessa, jossa volyymiarviot vastaavat niiden perustana olevien toimien yksityiskohtaista luetteloa.

Mitä tulee erien mahdolliseen käyttöön, virasto harkitsee niitä tämänkaltaisissa tulevissa tarjouskilpailuissa.

Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen huomioon siitä, että hintakilpailu poistettiin ja riippuvuus toimeksisaajasta kasvoi, 
sillä kiinteähintaiset tarjoukset pyydettiin vain yhdeltä toimeksisaajalta, tulisi ottaa huomioon, että vain 50 % tämän 
puitesopimuksen nojalla allekirjoitetuista erillissopimuksista on kiinteähintaisia. Virasto oli tässä yhteydessä perustanut 
tiimin, joka erikoistui sopimusten hallintaan koko virastossa, ja laatinut alihankkijoiden hallintaa varten puitteet, joiden 
ansiosta se voi arvioida kiinteähintaisen tarjouksen oikeellisuutta sekä, asian niin vaatiessa, vaihtaa toiseen 
sopimusmekanismiin, kuten ”Quoted Times & Means” tai, viimeisenä mahdollisuutena, ”Times & Means”. Lisäksi 
uudelleenkilpailuttamisen mekanismi tarkoittaa lisää hallinnollisia kuluja ja vie todistetusti enemmän aikaa kuin muut 
ratkaisut vievät.

Tämän lisäksi muiden vastaavanlaisia palveluja koskevien puitesopimusten osalta virasto käyttää yhdistettyä rinnakkaista 
puitesopimusta, jossa noudatetaan osittain cascade-järjestelmää ja osittain uudelleenkilpailuttamista.

19. Sekä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen että Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston perussäädökset 
edellyttävät vain, että Euroopan unionin elinten käännöskeskus tarjoaa viraston toiminnan kannalta välttämättömät 
käännöspalvelut. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on kuitenkin antanut Euroopan unionin elinten 
käännöskeskuksen tehtäväksi huolehtia paitsi kaikista välttämättömistä käännöksistä myös monista lisätehtävistä, kuten 
tekstien editointi ja termityö. Kaikkien muiden Euroopan unionin virastojen ja elinten tavoin Euroopan unionin 
teollisoikeuksien virastoa sitoo moitteettoman varainhoidon periaate, ja virasto katsoo, että kertaalleen pyydetyistä ja 
maksetuista käännöksistä maksaminen ei vastaa tätä periaatetta.

Kuten tilintarkastustuomioistuin huomautti, Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on edelleen Euroopan unionin 
elinten käännöskeskuksen pääasiallinen asiakas. Virasto kerrytti yli puolet käännöskeskuksen tuloista vuonna 2016, vaikka 
virasto hyödyntää teollisoikeuksien käännösmuisteja (2), jotka ovat peräisin aikaisemmista teollisoikeuskäännöksistä yli 20 
viime vuoden ajalta. Vuonna 2016 näistä asiakirjoista saatiin 96 % teollisoikeuksien käännöksiin tarvittavista termeistä. 
Välttämättömät 4 % teollisoikeuksien käännöksistä, jotka Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen oli käännettävä, 
maksoivat virastolle 15,5 miljoonaa euroa.

Tämän tehtävän mukaisesti Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto on aina pyrkinyt tarjoamaan teollisoikeuksien 
käyttäjille parasta mahdollista laatua edullisimpaan mahdolliseen hintaan EU:n liike-elämän tukemiseksi. Tämän osalta 
virasto on alentanut tavaramerkkimaksuja yli 50 %:lla, mikä on selvästi hyödyttänyt käyttäjiämme, erityisesti pk-yrityksiä. 
Edellä mainittuun käytäntöön liittyvillä säästöillä oli osansa tässä merkittävässä alennuksessa.

Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen esittämään huoleen päällekkäisestä työstä ja siihen liittyvistä kuluista Euroopan 
unionin tasolla, virasto katsoo, että Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston käytettävissä olevien asiakirjatallenteiden 
ylläpito ja uudelleenkäyttö eivät merkitse huomattavaa työtaakkaa tai kustannuksia. Virasto pohtii jatkuvasti tapoja taata 
kustannustehokkuus olemassa olevassa lainsäädäntökehyksessä.

Euroopan unionin elinten käännöskeskus on tärkeä kumppani virasto tehtävän täyttämisessä, ja kun otetaan huomioon 
automatisoitujen käännösten alalla tapahtunut edistys, viraston mielestä on erittäin tärkeää toimia yhdessä lähitulevai-
suuden ja ennakoitavissa olevan tulevaisuuden yhteisen strategisen edun vuoksi. Näin voidaan saavuttaa nykyaikainen ja 
kestävä liiketoimintamalli, joka hyödyttää kaikkia osapuolia oikeudenmukaisesti. 
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(1) SP2020 liittyy monivuotiseen työohjelmaan, joka kattaa ajanjakson 2016–2020 toimet ja hankkeet.
(2) Käännösmuistien ansiosta käytettävissä olevia käännöksiä voidaan käyttää uudelleen, ja niihin viitataan ”esikäännöksinä”.


