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Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej powinien 
produktywnie wykorzystywać nadwyżki środków – twierdzą 
kontrolerzy 

W swojej najnowszej opinii Europejski Trybunał Obrachunkowy podkreśla, że nadwyżka budżetowa Urzędu 
Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), która w 2018 r. wyniosła niemal pół miliarda euro, 
powinna zostać spożytkowana w sposób produktywny. Zdaniem kontrolerów Urząd powinien zbadać 
możliwości wykorzystania środków z tej nadwyżki, które obecnie generują ujemne odsetki, w celu 
przeznaczenia ich na wsparcie badań naukowych, innowacji i wzrostu w UE. Ponadto Urząd należy objąć taką 
samą procedurą budżetową i procedurą udzielenia absolutorium przez Parlament Europejski jak inne organy 
unijne. 

EUIPO z siedzibą w Alicante to finansująca się w pełni ze środków własnych agencja UE odpowiedzialna za 
zarządzanie unijnym znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem wspólnotowym. W jej regulaminie 
finansowym przewidziano stworzenie funduszu rezerwowego, na który składałyby się nadwyżki budżetowe w 
wysokości jednorocznych wydatków operacyjnych Urzędu. Regulamin nie określa jednak, na jaki cel miałyby 
zostać wykorzystane inne skumulowane nadwyżki. 

Na koniec 2018 r. kwota środków zgromadzona w funduszu rezerwowym EUIPO wyniosła 243 mln euro. Ponadto 
Urząd posiadał inne skumulowane nadwyżki w wysokości 299 mln euro. 493 mln euro, tj. ponad 90% środków w 
funduszu rezerwowym i innych nadwyżek, było zdeponowane w bankach w formie gotówkowej. Urząd 
odprowadza od tej kwoty ujemne odsetki. W 2018 r. należności z tego tytułu wyniosły 1,4 mln euro. 

– Nadwyżki EUIPO nie są obecnie wykorzystywane w produktywny sposób ani na szczeblu Urzędu, ani na 
poziomie UE – powiedział Rimantas Šadžius, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialny za tę opinię. – Urząd i Komisja Europejska powinny przeanalizować możliwość zainwestowania 
tych środków w instrumenty finansowe, które zapewnią przedsiębiorstwom europejskim wsparcie w obszarze 
badań naukowych i innowacji. 
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Zdaniem kontrolerów taki krok umożliwiłby zabezpieczenie tych środków i wypracowanie dodatkowych 
dochodów, co z kolei mogłoby się przyczynić do wygenerowania nowych praw własności intelektualnej. 
Kontrolerzy zauważają ponadto, że EUIPO czerpie dochody z wykonywania władzy publicznej na podstawie 
prawa UE, w związku z czym powinien on – we współpracy z Komisją Europejską i unijnymi współprawodawcami, 
czyli Parlamentem Europejskim i Radą – opracować i stosować bardziej adekwatne ramy rozliczalności. 

Informacje dla redaktorów 

Począwszy od 2016 r. EUIPO może podjąć decyzję o przekazaniu swojej nadwyżki budżetowej do budżetu UE, 
jeśli utrzymuje się ona na istotnym poziomie przez pięć kolejnych lat. Zgodnie z wnioskiem w sprawie nowego 
regulaminu finansowego nadwyżka jest istotna, jeśli w każdym z tych pięciu lat wynosiła ona przynajmniej 15% 
rocznych dochodów Urzędu. W minionych dwóch latach roczna nadwyżka kształtowała się na poziomie około 1% 
(w 2017 r.) i 6% (w 2018 r.). Zważywszy na obecnie obowiązujący mechanizm, wydaje się zatem mało 
prawdopodobne, by w najbliższych latach jakakolwiek część tych środków miała zostać przeniesiona do budżetu 
UE. 

Trybunał już wcześniej zwracał uwagę na utrzymujący się wysoki poziom skumulowanych nadwyżek i uznał, że 
Urząd powinien podlegać ogólnej procedurze budżetowej i procedurze udzielenia absolutorium przez Parlament 
Europejski, a nie przez własny Komitet Budżetowy (zob. opinie Trybunału nr 5/2014 i 5/2015). Kontrolerzy 
odnotowują jednak, że kwestia ta nie została uwzględniona w rozporządzeniu dotyczącym EUIPO. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE, publikując opinie na 
temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian legislacyjnych mających skutki finansowe. Opinie te są 
wykorzystywane przez organy prawodawcze – Parlament Europejski i Radę – w ramach ich prac. 

Opinia Trybunału nr 1/2019 dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia finansowego Komitetu Budżetowego 
EUIPO jest dostępna w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu. 
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