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Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост 
следва да използва продуктивно финансовия си излишък, заявяват 
одиторите 

Бюджетният излишък на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), който 
през 2018 г. възлиза на почти половин милиард евро, следва да бъде употребен продуктивно, според 
ново становище на Европейската сметна палата. Службата следва да проучи начини за използване на 
излишъка, който понастоящем води до изплащането на отрицателен лихвен процент, в подкрепа на 
изследователската дейност, иновациите и растежа на територията на ЕС, заявяват одиторите. Освен 
това Службата следва да бъде подложена на същата процедура за освобождаване от отговорност във 
връзка с изпълнението на бюджета пред Европейския парламент, както и другите органи на ЕС. 

EUIPO, чието седалище се намира в Аликанте, е изцяло самофинансираща се агенция на ЕС, която 
отговаря за управлението на марката на Европейския съюз и регистрирания дизайн на Общността. 
Нейните финансови правила предвиждат съществуването на резерв, в който се съхраняват бюджетни 
излишъци, обхващащи нейните оперативни разходи за една година. В тези правила обаче не се посочва 
за какви цели следва да бъдат използвани другите натрупани излишъци. 

До края на 2018 г. резервният фонд на EUIPO възлиза на 243 млн. евро, а същевременно Службата 
разполага и с 299 млн. евро от други натрупани излишъци. 493 млн. евро (или над 90 %) от резерва 
и натрупаните излишъци представляват парични средства в брой, вложени в банки, като Службата 
заплаща отрицателни лихви за тези средства. През 2018 г. тази сума възлиза на 1,4 млн. евро. 

„Излишъкът от средства на EUIPO понастоящем не е заделен за продуктивно използване нито на 
нивото на Службата, нито на нивото на ЕС,“ заяви Римантас Шаджус — членът на Европейската 
сметна палата, отговарящ за изготвянето на становището. „Службата и Европейската комисия следва 
да проучат възможността за използване на бюджетния си излишък за инвестиции във финансови 
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инструменти в подкрепа на научноизследователски и иновационни дейности на Европейски 
предприятия.“ 

Одиторите считат, че това би спомогнало за опазването на средствата и за генериране на допълнителни 
приходи, и би могло впоследствие да породи нови права върху интелектуалната собственост. Освен това 
одиторите заявяват, че приходите на EUIPO произтичат от упражняването на публична власт въз основа на 
законите на ЕС, а Службата следва да работи в сътрудничество с Комисията и със съзаконодателите на ЕС 
— Европейския парламент и Съвета — за да разработи и прилага по-добра рамка за отчетност. 

Бележки към редакторите 

От 2016 г. насам EUIPO разполага с възможността да реши да прехвърли бюджетния си излишък към 
бюджета на ЕС, ако в продължение на пет последователни години този излишък е съществен. Съгласно 
предложените нови финансови правила на Службата излишъкът е съществен, ако възлиза най-малко на 
15 % от годишния приход през всяка една от тези пет години. През последните две години Службата е 
генерирала годишен излишък от приблизително 1 % (през 2017 г.) и 6 % (през 2018 г.). Следователно, въз 
основа на настоящия механизъм не изглежда вероятно част от излишъка да бъде прехвърлена към 
бюджета на ЕС през следващите няколко години. 

ЕСП вече е обръщала внимание на трайно високия размер на натрупаните средства и счита, че Службата 
следва да бъде обхваната от общата процедура за освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета пред Европейския парламент, а не пред собствения си Бюджетен комитет — 
вж. Становище на ЕСП № 5/2014 и Становище на ЕСП № 5/2015. Одиторите отбелязват, че този проблем 
не е бил разрешен от Регламента на EUIPO. 

Европейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС посредством 
публикуването на становища относно предложенията за ново или изменено законодателство с финансово 
отражение. Становищата се използват при работата на законодателните органи — Европейския парламент 
и Съвета. 

Становище № 1/2019 на ЕСП относно предложения финансов регламент на Бюджетния комитет на EUIPO 
е публикувано на английски език на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu. 
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