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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body stanoviska prijatého Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie stanoviska je uverejnené na webovom sídle www.eca.europa.eu. 
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Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo by mal využívať 
prebytočné financie produktívnejšie, konštatujú audítori 

Podľa nového stanoviska Európskeho dvora audítorov by sa mal rozpočtový prebytok Úradu Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktorý v roku 2018 dosiahol výšku takmer pol miliardy eur, využiť 
produktívne. Podľa audítorov by úrad mal preskúmať spôsoby, ako využiť tieto prebytočné finančné 
prostriedky, na ktoré sú v súčasnosti záporné úrokové platby, na podporu výskumu, inovácií a rastu v EÚ. 
Okrem toho by sa naň mal vzťahovať taký istý rozpočtový postup a postup udelenia absolutória Európskym 
parlamentom ako na ostatné orgány EÚ. 

EUIPO so sídlom v Alicante je plne samofinancujúcou agentúrou EÚ zodpovednou za riadenie ochrannej známky 
Únie a zapísaných dizajnov Spoločenstva. V jeho rozpočtových pravidlách sa stanovuje rezervný fond 
na zadržanie rozpočtových prebytkov na pokrytie jedného roka jeho prevádzkových výdavkov. Nekonkretizuje sa 
však v nich, na aké účely by sa mali využiť ostatné naakumulované prebytky. 

Do konca roka 2018 dosiahol rezervný fond EUIPO výšku 243 mil. EUR, zatiaľ čo si úrad ponechal aj 299 mil. EUR 
iných akumulovaných prebytkov. 493 mil. EUR (alebo viac než 90 %) tohto rezervného fondu a akumulovaných 
prebytkov bolo držaných v hotovosti v bankách a úrad na ne v súčasnosti platí záporný úrok. V roku 2018 boli 
tieto poplatky vo výške 1,4 mil. EUR. 

„Prebytky EUIPO nie sú v súčasnosti vyčlenené na žiadne produktívne využitie, či už na úrovni úradu alebo EÚ,” 
povedal Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za toto stanovisko. „Úrad a Európska 
komisia by mali preskúmať možnosť využiť svoje rozpočtové prebytky na investície do finančných nástrojov 
na podporu výskumných a inovačných činností európskych podnikov”. 

Audítori zastávajú názor, že by to pomohlo ochraňovať finančné prostriedky a vytvárať dodatočné príjmy, čo by 
zas mohlo viesť aj k vzniku nových práv duševného vlastníctva. Audítori okrem toho uviedli, že príjmy EUIPO 
pochádzajú z výkonu verejnej moci na základe práva EÚ a úrad by mal spolupracovať s Komisiou 
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a spoluzákonodarcami EÚ – Európskym parlamentom a Radou – na vypracovaní a uplatňovaní primeranejšieho 
rámca zodpovednosti. 

Poznámky pre redaktorov 

Od roku 2016 sa EUIPO môže rozhodnúť previesť svoj rozpočtový prebytok do rozpočtu EÚ, ak dosahuje značnú 
výšku v období piatich po sebe nasledujúcich rokov. Podľa navrhovaných nových rozpočtových pravidiel úradu je 
prebytok značný, ak sa rovná aspoň 15 % ročných príjmov v každom z týchto piatich rokov. V posledných dvoch 
rokoch úrad vytvoril ročný prebytok vo výške približne 1 % (v roku 2017) a 6 % (v roku 2018). Na základe 
súčasného mechanizmu sa preto zdá nepravdepodobné, aby nejaká časť prebytku bola v nasledujúcich rokoch 
prevedená do rozpočtu EÚ. 

EDA už upozornil na pokračujúcu vysokú mieru akumulovaných prebytkov a zastáva názor, že by sa na úrad mal 
vzťahovať všeobecný rozpočtový postup a postup udelenia absolutória Európskym parlamentom a nie jeho 
vlastným rozpočtovým výborom – pozri stanoviská EDA č. 5/2014 a 5/2015. Audítori poznamenávajú, že táto 
záležitosť nie je riešená v nariadení o EUIPO. 

Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ uverejňovaním stanovísk 
k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov s finančným vplyvom. Tieto stanoviská využívajú 
pri svojej práci legislatívne orgány – Európsky parlament a Rada. 

Stanovisko EDA č. 1/2019 k návrhu nariadenia rozpočtového výboru EUIPO o rozpočtových pravidlách je 
dostupné v angličtine na webovom sídle EDA eca.europa.eu. 
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