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Ured EU-a za intelektualno vlasništvo trebao bi produktivnije 
upotrebljavati višak financijskih sredstava, poručuju revizori EU-a 

Proračunski višak Ureda EU-a za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 2018. godine iznosio je gotovo pola milijarde 
eura te bi se trebao produktivno iskoristiti, stoji u novom mišljenju Europskog revizorskog suda. Ured bi 
trebao istražiti mogućnosti uporabe tog viška, na koji se trenutačno primjenjuju negativne kamatne stope, u 
svrhu pružanja potpore istraživanju, inovacijama i rastu u EU-u, poručuju revizori EU-a. Nadalje, za Ured bi se 
trebao provoditi isti proračunski postupak i postupak davanja razrješnice kao i za druga tijela EU-a. 

EUIPO, sa sjedištem u Alicanteu, agencija je EU-a zadužena za upravljanje žigovima Unije i registriranim dizajnima 
Zajednice koja se u potpunosti financira vlastitim sredstvima. Financijskim pravilima Ureda predviđena je 
financijska rezerva u koju se uplaćuje proračunski višak i iz koje se mogu pokriti operativni rashodi Ureda za 
jednu godinu. Međutim, financijskim pravilima nije utvrđeno u koju se svrhu trebaju iskoristiti drugi akumulirani 
viškovi. 

Na kraju 2018. godine financijska rezerva iznosila je 243 milijuna eura, dok su drugi akumulirani viškovi Ureda 
iznosili 299 milijuna eura. 493 milijuna eura (ili više od 90 %) financijske rezerve i akumuliranih viškova položeno 
je u banke u obliku novčanih depozita na koje Ured trenutačno plaća negativne kamate, što je Ured 2018. godine 
stajalo 1,4 milijuna eura. 

„Viškovi koje je EUIPO ostvario trenutačno se ne upotrebljavaju u produktivne svrhe, ni na razini Ureda, ni na 
razini EU-a“, istaknuo je Rimantas Šadžius, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo mišljenje. „Ured i 
Europska komisija trebali bi istražiti mogućnosti uporabe proračunskih viškova Ureda za ulaganje u financijske 
instrumente kojima se pruža potpora aktivnostima europskih poduzeća u području istraživanja i inovacija”. 

Revizori su mišljenja da bi to doprinijelo zaštiti sredstava i ostvarivanju dodatnih prihoda te bi, s druge strane, 
moglo dovesti do uspostave novih prava intelektualnog vlasništva. Nadalje, revizori tvrde da prihodi Ureda 
proizlaze iz obavljanja javnih djelatnosti koje se temelje na pravu EU-a te da bi Ured, u suradnji s Komisijom i 
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drugim zakonodavnim tijelima EU-a, tj. Europskim parlamentom i Vijećem, trebao raditi na razvoju i primjeni 
primjerenijeg okvira odgovornosti. 

Napomene za urednike 

U slučaju da pet godina zaredom bilježi znatan proračunski višak, EUIPO od 2016. godine može odlučiti da će ta 
sredstva prebaciti u proračun EU-a. Prema novom prijedlogu financijskih pravila Ureda višak se smatra znatnim 
ako u svakoj od tih pet godina doseže 15 % godišnjih prihoda ili više. U posljednje dvije godine Ured je ostvario 
godišnji višak od otprilike 1 % (2017.) i 6 % (2018.). Stoga prema postojećim pravilima nije vjerojatno da će se 
tijekom sljedećih nekoliko godina bilo koji dio tog viška prebaciti u proračun EU-a. 

Sud je u prošlosti već isticao postojanu visoku razinu akumuliranih viškova Ureda te je zaključio da bi se na Ured 
trebao primjenjivati opći proračunski postupak i postupak davanja razrješnice u kojem odluke donosi Europski 
parlament, a ne njegov vlastiti Odbor za proračun (vidi mišljenja Suda br. 5/2014 i 5/2015). Revizori napominju 
da se to pitanje ne spominje u uredbi Ureda. 

Europski revizorski sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-om objavom mišljenja o prijedlozima 
novih ili izmijenjenih zakonskih akata s financijskim učinkom. Mišljenja Suda u svojem radu upotrebljavaju 
zakonodavna tijela, tj. Europski parlament i Vijeće. 

Mišljenje Suda br. 1/2019 o prijedlogu Financijske uredbe Odbora za proračun Ureda dostupno je na engleskom 
jeziku na stranicama Suda eca.europa.eu. 
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