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ES Intelektuālā īpašuma birojam produktīvi jāizmanto pāri palikusī 
nauda, uzskata revidenti 

Eiropas Revīzijas palātas jaunākajā atzinumā secināts, ka ES Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) budžeta 
pārpalikums, kas 2018. gadā bija gandrīz pusmiljards eiro, būtu jāizmanto produktīvi. Revidenti norāda, ka 
Birojam jāizpēta veidi, kādā izmantot pāri palikušo naudu. Pašlaik ir radušies negatīvu procentu maksājumi, 
bet tā vietā nauda būtu jānovirza izpētei, inovācijai un izaugsmei Eiropas Savienībā. Turklāt Birojam jāpiemēro 
tāda pati budžeta un tā izpildes apstiprināšanas procedūra, kādu Eiropas Parlaments piemēro pārējām 
ES struktūrām. 

EUIPO ir Alikantē bāzēta pilnībā pašfinansējoša ES struktūra, kas atbild par Savienības preču zīmēm un 
reģistrētiem Kopienas dizainparaugiem. Atbilstoši EUIPO finanšu noteikumiem ir jāveido rezerves fonds, kurā 
glabā budžeta pārpalikumus, kas sedz viena gada darbības izdevumus. Tomēr Finanšu noteikumos nav paredzēts, 
kādam nolūkam var izmantot citus uzkrātos pārpalikumus. 

2018. gada beigās EUIPO rezerves fondā bija 243 miljoni EUR, bet Biroja rīcībā bija vēl 299 miljoni EUR citu 
uzkrāto pārpalikumu. 493 miljoni EUR (jeb vairāk nekā 90 %) no rezerves fonda un uzkrātajiem pārpalikumiem 
tika turēti skaidrā naudā bankās, par ko Birojs pašlaik maksā negatīvus procentus. Procentu maksājumi 
2018. gadā bija 1,4 miljoni EUR. 

“EUIPO pārpalikumi pašlaik netiek nekādā veidā produktīvi izmantoti ne Biroja līmenī, ne ES līmenī,” teica par šo 
atzinumu atbildīgais Eiropas Revīzijas palātas loceklis Rimantas Šadžius. “Birojam un Eiropas Komisijai jāizpēta 
iespēja, kā izmantot budžeta pārpalikumus, investējot finanšu instrumentos, lai atbalstītu Eiropas uzņēmumu 
izpētes un inovācijas darbības.” 

Revidenti uzskata, ka tas palīdzētu nosargāt līdzekļus un radītu papildu ieņēmumus, kas savukārt radītu jaunas 
intelektuālā īpašuma tiesības. Turklāt revidenti norāda, ka EUIPO ieņēmumi ir saistīti ar ES tiesībās balstītu 
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publiskās varas īstenošanu un ka Birojam sadarbībā ar Komisiju un ES likumdevējiem – Eiropas Parlamentu un 
Padomi – ir jāizstrādā un jāpiemēro atbilstošāks pārskatatbildības satvars. 

Piezīmes izdevējiem 

Kopš 2016. gada EUIPO ir iespēja lemt pārskaitīt budžeta pārpalikumu ES budžetā, ja pārpalikums piecus gadus 
pēc kārtas ir ievērojams. Saskaņā ar Biroja ierosinātajiem jaunajiem finanšu noteikumiem pārpalikums ir 
ievērojams, ja tas atbilst 15 % gada ieņēmumu katrā no šiem pieciem gadiem. Pēdējos divos gados Biroja gada 
pārpalikums bija 1 % 2017. gadā un 6 % 2018. gadā. Tātad, ja piemēro pašreizējo mehānismu, nav paredzams, ka 
tuvākajos gados daļa pārpalikuma nonāks ES budžetā. 

ERP jau agrāk ir vērsusi uzmanību uz aizvien augsto uzkrāto pārpalikumu līmeni un uzskatījusi, ka Birojam 
jāpiemēro vispārējā budžeta un tā izpildes apstiprināšanas procedūra Eiropas Parlamentā, nevis jāatskaitās tikai 
savai Budžeta komitejai (sk. ERP atzinumus Nr. 5/2014 un 5/2015). Revidenti atzīmē, ka šis problēmjautājums 
nav risināts EUIPO regulā. 

Eiropas Revīzijas palāta sekmē ES finanšu pārvaldības uzlabošanu, publicējot atzinumus par priekšlikumiem 
jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Atzinumus savā darbā izmanto likumdevējas 
iestādes — Eiropas Parlaments un Padome. 

ERP Atzinums Nr. 1/2019 par priekšlikumu EUIPO Budžeta komitejas finanšu noteikumiem ir pieejams angļu 
valodā ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 
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