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„ES intelektinės nuosavybės tarnyba turėtų produktyviai naudoti 
perteklines lėšas“, – teigia auditoriai 

Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų nuomonėje, ES intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) 
biudžeto perteklius, kuris 2018 m. sudarė beveik pusę milijardo eurų, turėtų būti panaudotas produktyviai. 
Auditoriai teigia, kad Tarnyba turėtų išnagrinėti būdus, kaip panaudoti savo perteklines lėšas, kurios šiuo 
metu patiria neigiamus palūkanų mokėjimus, remti mokslinius tyrimus, inovacijas ir augimą ES. Be to, 
Tarnybai, kaip ir kitoms ES įstaigoms, turėtų būti taikoma ta pati biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
Europos Parlamentui procedūra. 

Alikantėje įsikūrusi EUIPO yra visiškai save finansuojanti ES agentūra, atsakinga už Sąjungos prekės ženklo ir 
registruotojo Bendrijos dizaino tvarkymą. Jos finansinėse taisyklėse numatytas rezervinis fondas, skirtas laikyti 
biudžeto pertekliui, apimančiam vienerių metų veiklos išlaidas. Tačiau jose nenurodyta, kokiam tikslui turėtų būti 
naudojamos kitos sukauptos perviršinės lėšos. 

2018 m. pabaigoje EUIPO rezervinis fondas sudarė 243 milijonus eurų, o Tarnyba taip pat išsaugojo 299 milijonus 
eurų kitų sukauptų perviršinių lėšų. 493 milijonai eurų (arba daugiau kaip 90 %) rezervinio fondo ir sukauptų 
perviršinių lėšų buvo laikomi grynaisiais pinigais bankuose, už kuriuos Tarnyba šiuo metu moka neigiamas 
palūkanas. 2018 m. šie mokesčiai sudarė 1,4 milijono eurų. 

„EUIPO perviršinės lėšos šiuo metu nėra produktyviai naudojamos nei Tarnybos, nei ES lygmeniu, – teigė už 
Nuomonę atsakingas Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius. – Tarnyba ir Europos Komisija turėtų 
išnagrinėti galimybę panaudoti savo biudžeto perviršines lėšas investicijoms į finansines priemones, remiančias 
Europos įmonių mokslinius tyrimus ir inovacijų veiklą.“ 

Auditoriai mano, kad tai padėtų apsaugoti lėšas ir gauti papildomų pajamų, o tai savo ruožtu suteiktų galimybę 
įgyti naujų intelektinės nuosavybės teisių. Be to, auditoriai teigia, kad EUIPO pajamos gaunamos iš ES teise 
grindžiamų viešosios valdžios funkcijų, ir Tarnyba turėtų bendradarbiauti su Komisija ir ES bendrai veikiančiomis 
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teisėkūros institucijomis – Europos Parlamentu ir Taryba – siekdama parengti ir taikyti tinkamesnę 
atskaitomybės sistemą. 

Pastabos leidėjams 

Nuo 2016 m. EUIPO gali nuspręsti perkelti savo biudžeto perteklių į ES biudžetą, jeigu jis yra reikšmingas 
penkerius metus iš eilės. Pagal Tarnybos siūlomas naujas finansines taisykles perteklius laikomas reikšmingu, jei 
jis prilygsta ne mažiau kaip 15 % metinių pajamų kiekvienais iš šių penkerių metų. Per pastaruosius dvejus metus 
Tarnyba sukaupė metinį perviršį, sudarantį apie 1 % (2017 m.) ir 6 % (2018 m.). Todėl remiantis dabartiniu 
mechanizmu, mažai tikėtina, kad artimiausiais metais kokia nors pertekliaus dalis bus pervesta į ES biudžetą. 

Europos Audito Rūmai anksčiau atkreipė dėmesį į nuolatinį aukštą sukauptų perviršių lygį ir mano, kad Tarnybai 
turėtų būti taikoma bendra biudžeto ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo Europos Parlamentui, o ne savo biudžeto 
komitetui, procedūra (žr. Europos Audito Rūmų nuomones 5/2014 ir 5/2015). Auditoriai pažymi, kad EUIPO 
reglamente į šį susirūpinimą dėmesys nebuvo atkreiptas. 

Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį 
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos – 
Europos Parlamentas ir Taryba. 

Europos Audito Rūmų nuomonė Nr. 1/2019 dėl siūlomo EUIPO biudžeto komiteto finansinio reglamento yra 
paskelbta Europos Audito Rūmų svetainėje (eca.europa.eu anglų kalba. 
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