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Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet bör använda överskott 
på ett produktivt sätt, säger EU:s revisorer 

EU:s immaterialrättsmyndighets budgetöverskott, som uppgick till nästan en halv miljon euro 2018, bör 
användas på ett produktivt sätt, enligt ett nytt yttrande från Europeiska revisionsrätten. Myndigheten bör 
undersöka hur den kan använda sitt överskott, som för närvarande ger upphov till negativ ränta, till stöd för 
forskning, innovation och tillväxt i EU, säger revisorerna. Dessutom bör myndigheten omfattas av samma 
budget- och ansvarsfrihetsförfarande inför Europaparlamentet som andra EU-organ. 

Myndigheten ligger i Alicante, är helt självfinansierande och är det EU-organ som ansvarar för att registrera EU-
varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Myndigheten ska enligt sin budgetförordning upprätta 
en reservfond med budgetöverskott som täcker ett år av myndighetens driftskostnader. Budgetförordningen 
anger dock inte för vilka ändamål andra ackumulerade överskott ska användas. 

Vid utgången av 2018 uppgick myndighetens reservfond till 243 miljoner euro, samtidigt som den också hade 
299 miljoner euro i andra ackumulerade överskott. 493 miljoner euro (eller över 90 %) av reservfonden och de 
ackumulerade överskotten utgjordes av bankmedel, för vilka myndigheten för närvarande betalar negativ ränta. 
Detta belopp uppgick till 1,4 miljoner euro 2018. 

”Myndighetens överskott används för närvarande inte i något produktivt syfte vare sig vid myndigheten eller på 
EU-nivå”, sade Rimantas Šadžius, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för yttrandet. ”Myndigheten 
och Europeiska kommissionen bör undersöka möjligheten att använda budgetöverskotten till att investera i 
finansieringsinstrument som stöder europeiska företags forsknings- och innovationsverksamhet”. 

Revisorerna anser att det skulle bidra till att skydda medlen och generera ytterligare intäkter, vilket i sin tur 
också skulle kunna ge upphov till nya immateriella rättigheter. Revisorerna säger dessutom att myndighetens 
intäkter härrör från myndighetsutövning grundad på unionsrätten och att myndigheten bör arbeta tillsammans 
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med kommissionen och EU:s medlagstiftare – Europaparlamentet och rådet – för att utveckla och tillämpa en 
mer adekvat ram för ansvarsskyldighet. 

Meddelande till redaktörer 

Sedan 2016 kan myndigheten besluta att föra över sitt budgetöverskott till EU-budgeten om det är avsevärt fem 
år i följd. Enligt förslaget till ny budgetförordning för myndigheten är ett överskott avsevärt om det motsvarar 
minst 15 % av årsintäkterna under vart och ett av dessa fem år. De två senaste åren har myndigheten genererat 
ett årligt överskott på runt 1 % (2017) och 6 % (2018). Med den nuvarande mekanismen förefaller det därför 
osannolikt att någon del av överskottet kommer att föras över till EU-budgeten under de kommande åren. 

Revisionsrätten har tidigare uppmärksammat de fortsatt höga, ackumulerade överskotten och framfört 
ståndpunkten att myndigheten bör omfattas av det allmänna budget- och ansvarsfrihetsförfarandet inför 
Europaparlamentet och inte inför den egna budgetkommittén – se revisionsrättens yttranden nr 5/2014 och 
5/2015. Revisorerna noterar att denna ståndpunkt inte har beaktats i myndighetens inrättandeförordning. 

Europeiska revisionsrätten bidrar till att förbättra den finansiella styrningen av EU genom att offentliggöra 
yttranden över förslag till ny eller ändrad lagstiftning med finansiella effekter. Yttrandena används av de 
lagstiftande myndigheterna – Europaparlamentet och rådet – i deras arbete. 

Revisionsrättens yttrande nr 1/2019 över förslaget till föreskrift BC-01-2019 från Europeiska unionens 
immaterialrättsmyndighets budgetkommitté om finansiella bestämmelser för myndigheten finns på engelska på 
revisionsrättens webbplats eca.europa.eu. 
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