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Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret bør 
anvende sit budgetoverskud produktivt, siger EU-revisorerne 

Ifølge en ny udtalelse fra Den Europæiske Revisionsret bør budgetoverskuddet i Den Europæiske Unions 
Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), der var på næsten en halv milliard euro i 2018, anvendes 
produktivt. Kontoret bør undersøge, hvordan det kan anvende sit overskud, der på nuværende tidspunkt 
pålægges negative renter, til at støtte forskning, innovation og vækst i EU, siger revisorerne. Kontoret bør 
endvidere være omfattet af den samme budget- og dechargeprocedure i Europa-Parlamentet som andre EU-
organer. 

EUIPO, som er beliggende i Alicante, er et fuldt selvfinansierende EU-agentur med ansvar for at forvalte EU-
varemærker og registrerede EF-design. Kontoret skal i henhold til sine finansielle bestemmelser overføre 
budgetoverskud, der dækker et år af dets driftsudgifter, til en reservefond. Bestemmelserne specificerer dog 
ikke, til hvilke formål andre akkumulerede overskud bør anvendes. 

Ved udgangen af 2018 udgjorde EUIPO's reservefond 243 millioner euro, mens kontoret også havde 
299 millioner euro i andre akkumulerede overskud. 493 millioner euro (eller mere end 90 %) af reservefonden og 
de akkumulerede overskud blev holdt kontant i banker, og disse midler pålægges for tiden negative renter. 
Rentebetalingerne udgjorde 1,4 millioner euro i 2018. 

"EUIPO's overskud anvendes på nuværende tidspunkt ikke produktivt - hverken på kontorets niveau eller på EU-
niveau," siger Rimantas Šadžius, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for udtalelsen. 
"Kontoret og Europa-Kommissionen bør undersøge muligheden for at anvende budgetoverskuddet til at investere 
i finansielle instrumenter, der støtter europæiske virksomheders forsknings- og innovationsaktiviteter." 

Revisorerne mener, at dette vil bidrage til at beskytte midlerne og generere ekstra indtægter samt føre til 
skabelse af nye intellektuelle ejendomsrettigheder. Endvidere anfører revisorerne, at EUIPO's indtægter 
stammer fra udøvelsen af offentlig myndighed baseret på EU-retten, og at kontoret bør samarbejde med 
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Kommissionen og EU-lovgiverne - Europa-Parlamentet og Rådet - om at udvikle og anvende en mere 
hensigtsmæssig ansvarlighedsramme. 

Bemærkninger til redaktører 

Siden 2016 har EUIPO kunnet beslutte at overføre sit budgetoverskud til EU-budgettet, hvis det er væsentligt 
over en periode på fem år i træk. Ifølge kontorets foreslåede nye finansielle bestemmelser er et overskud 
væsentligt, hvis det svarer til mindst 15 % af de årlige indtægter i hvert af disse fem år. I de seneste to år har 
kontoret haft et årligt overskud på ca. 1 % (i 2017) og 6 % (i 2018). På grundlag af den nuværende mekanisme 
virker det derfor usandsynligt, at dele af overskuddet vil blive overført til EU-budgettet i de kommende år. 

Revisionsretten har tidligere gjort opmærksom på de fortsat høje akkumulerede overskud og vurderet, at 
kontoret bør være omfattet af den generelle budget- og dechargeprocedure i Europa-Parlamentet og ikke blot 
en budget- og dechargeprocedure over for sit eget budgetudvalg - jf. Revisionsrettens udtalelse nr. 5/2014 og 
nr. 5/2015. Revisorerne bemærker, at der ikke tages højde for denne betænkelighed i EUIPO-forordningen. 

Den Europæiske Revisionsret bidrager til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser 
om forslag til ny eller ændret lovgivning med finansiel indvirkning. Lovgivningsmyndighederne - Europa-
Parlamentet og Rådet - bruger udtalelserne i deres arbejde. 

Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2019 om EUIPO's budgetudvalgs foreslåede finansforordning foreligger på 
engelsk på Revisionsrettens websted eca.europa.eu. 
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