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Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston olisi käytettävä 
ylijäämävaroja tuottavasti, toteavat tarkastajat 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen juuri julkaistussa lausunnossa katsotaan, että Euroopan unionin 
teollisoikeuksien viraston (EUIPO) talousarvion ylijäämä, joka vuonna 2018 oli lähes puoli miljardia euroa, olisi 
pantava tuottavaan käyttöön. Nämä ylijäämävarat tuottavat nyt negatiivista korkoa. Viraston olisi tutkittava, 
millä tavoin se voisi käyttää näitä varoja tukeakseen tutkimusta, innovointia ja kasvua EU:ssa, sanovat 
tarkastajat. Lisäksi virastoon olisi sovellettava samaa Euroopan parlamentissa toteutettavaa talousarvio- ja 
vastuuvapausmenettelyä kuin muihinkin EU:n elimiin. 

Alicantessa toimiva EUIPO on EU:n virasto, joka vastaa unionin tavaramerkkien ja rekisteröityjen yhteisömallien 
hallinnoinnista. Virasto hoitaa itse rahoituksensa. Viraston varainhoitosääntöjen mukaan virastolla on 
vararahasto, johon kirjataan budjettiylijäämiä yhden vuoden toimintamenoja vastaava määrä. Säännöissä ei 
kuitenkaan tarkenneta, millaisiin tarkoituksiin muut kertyneet ylijäämät olisi käytettävä. 

Vuoden 2018 loppuun mennessä EUIPOn vararahasto oli 243 miljoonaa euroa, ja lisäksi sen muut kertyneet 
ylijäämät olivat 299 miljoonaa euroa. Vararahastosta ja kertyneistä ylijäämistä oli käteistalletuksina pankkitileillä 
493 miljoonaa euroa (eli enemmän kuin 90 prosenttia). Virasto maksaa talletuksista tällä hetkellä negatiivista 
korkoa. Korkomenot olivat 1,4 miljoonaa euroa vuonna 2018. 

“EUIPOn ylijäämät eivät ole tälle hetkellä tuottavassa käytössä sen paremmin virastossa kuin EU:ssakaan”, 
toteaa lausunnosta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Rimantas Šadžius. ”Viraston ja 
Euroopan komission olisi selvitettävä, kuinka viraston ylijäämiä voitaisiin investoida sellaisiin rahoitusvälineisiin, 
joilla tuetaan eurooppalaisten yritysten tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.” 

Tarkastajat katsovat, että näin toimien voitaisiin turvata kyseisiä varoja ja saada aikaan lisätuloja ja lisäksi 
synnyttää uusia teollisoikeuksia. Lisäksi tarkastajat huomauttavat, että EUIPO saa tulonsa käyttämällä EU:n 
lainsäädäntöön perustuvaa julkista valtaa. Niinpä viraston olisi yhteistyössä komission ja EU:n lainsäätäjän 
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(Euroopan parlamentti ja neuvosto) kanssa kehitettävä ja otettava käyttöön asianmukaisempi 
tilivelvollisuusjärjestelmä. 

Toimittajille tiedoksi 

Vuodesta 2016 lähtien EUIPO on voinut päättää budjettiylijäämänsä siirtämisestä EU:n budjettiin, jos ylijäämä on 
ollut huomattava viiden peräkkäisen vuoden ajan. Viraston uuden varainhoitosääntöehdotuksen mukaan 
ylijäämä on huomattava, jos se on vähintään 15 prosenttia vuotuisista tuloista jokaisena peräkkäisenä viitenä 
vuotena. Vuonna 2017 virasto tuotti noin yhden prosentin ja vuonna 2018 noin kuuden prosentin ylijäämän. 
Nykymekanismia sovellettaessa on näin ollen epätodennäköistä, että ylijäämää tultaisiin lähivuosina siirtämään 
miltään osin EU:n talousarvioon. 

Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin kiinnittänyt huomiota jatkuvasti suureen kertyneiden ylijäämien määrään 
ja katsonut, että virastoon olisi sovellettava Euroopan parlamentissa toteutettavaa yleistä talousarvio- ja 
vastuuvapausmenettelyä sen omassa budjettikomiteassa toteutettavan menettelyn sijasta (ks. 
tilintarkastustuomioistuimen lausunnot nro 5/2014 ja 5/2015). Tarkastajat toteavat, että EUIPOa koskevassa 
asetuksessa ei ole puututtu tähän ongelmaan. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osallistuu EU:n taloushallinnon parantamiseen julkaisemalla lausuntoja 
uusista lainsäädäntöehdotuksista tai lainsäädännön tarkistamisehdotuksista, joilla on taloudellista vaikutusta. 
Lausuntoja hyödyntävät työssään lainsäädäntävallan käyttäjät – Euroopan parlamentti ja neuvosto. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 1/2019 Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston 
budjettikomitean asetusehdotuksesta, joka koskee virastoon sovellettavia varainhoitosääntöjä, on saatavilla 
englanniksi tilintarkastustuomioistuimen verkkosivulla eca.europa.eu. 
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