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Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală ar trebui să își 
utilizeze excedentul bugetar într-un mod productiv, afirmă Curtea de 
Conturi Europeană 

Potrivit unui nou aviz publicat de Curtea de Conturi Europeană, excedentul bugetar al Oficiului Uniunii 
Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care se ridica la aproape o jumătate de miliard de euro în 
2018, ar trebui utilizat în mod productiv. Curtea consideră că oficiul ar trebui să studieze modalitățile în care 
ar putea fi utilizat acest excedent, care afișează în prezent rate negative ale dobânzii, în vederea sprijinirii 
cercetării, a inovării și a creșterii în UE. Pe lângă aceasta, oficiul ar trebui să fie supus aceleiași proceduri 
bugetare și de descărcare de gestiune în fața Parlamentului European ca și celelalte organisme ale UE. 

Cu sediul în Alicante, EUIPO este o agenție a UE care se autofinanțează integral și care este responsabilă de 
gestionarea mărcii Uniunii Europene și a desenelor sau modelelor comunitare înregistrate. Normele sale 
financiare prevăd un fond de rezervă menit să primească excedentele bugetare, fond care trebuie să corespundă 
unui an de cheltuieli operaționale ale oficiului. Aceste norme nu precizează însă în ce scop ar trebui utilizate 
celelalte excedente acumulate. 

La sfârșitul anului 2018, fondul de rezervă al EUIPO se ridica la 243 de milioane de euro. În același timp, EUIPO 
reținea de asemenea 299 de milioane de euro reprezentând alte excedente acumulate. O sumă de 493 de 
milioane de euro (ceea ce înseamnă peste 90 %) din fondul de rezervă și din excedentele acumulate era deținută 
în numerar la bănci. Oficiul plătește în prezent pentru această sumă dobânzi negative. În 2018, aceste dobânzi au 
fost de 1,4 milioane de euro. 

„Excedentele EUIPO nu sunt destinate în prezent niciunei utilizări productive, nici la nivelul oficiului, nici la nivelul 
UE”, a declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de aviz. „Oficiul și 
Comisia Europeană ar trebui să studieze posibilitatea de a utiliza excedentele bugetare ale oficiului pentru 
a investi în instrumente financiare care sprijină activitățile de cercetare și inovare ale întreprinderilor europene.” 
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Auditorii consideră că acest lucru ar permite protejarea fondurilor și ar genera venituri suplimentare, putând 
contribui de asemenea la crearea de noi drepturi de proprietate intelectuală. Pe lângă aceasta, auditorii afirmă 
că veniturile EUIPO provin din exercitarea autorității publice în temeiul dreptului UE și că oficiul ar trebui să 
colaboreze cu Comisia și cu colegiuitorii UE – Parlamentul European și Consiliul – pentru a elabora și a aplica un 
cadru de răspundere de gestiune mai adecvat. 

Note către editori 

Începând din 2016, EUIPO poate decide să își transfere excedentul bugetar către bugetul UE dacă acest excedent 
este semnificativ pe o perioadă de cinci ani consecutivi. Potrivit noilor norme financiare propuse pentru oficiu, 
un excedent este semnificativ dacă reprezintă cel puțin 15 % din veniturile anuale corespunzătoare fiecăruia 
dintre cei cinci ani consecutivi. În ultimii doi ani, oficiul a generat un excedent anual de aproximativ 1 % (în 2017) 
și de 6 % (în 2018). Pe baza actualului mecanism, pare așadar puțin probabil ca vreo parte din excedent să fie 
transferată către bugetul UE în anii următori. 

Curtea a atras deja atenția cu privire la nivelul constant ridicat de excedente acumulate și a remarcat că oficiul ar 
trebui să facă obiectul procedurii generale bugetare și de descărcare de gestiune în fața Parlamentului European 
și nu în fața propriului comitet bugetar – a se vedea avizele Curții nr. 5/2014 și nr. 5/2015. Auditorii constată că 
regulamentul financiar propus pentru EUIPO nu răspunde acestei preocupări. 

Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor 
pe care le publică cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având 
un impact financiar. Aceste avize sunt utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în 
cadrul activității lor. 

Avizul nr. 1/2019 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea de regulament financiar al Comitetului 
bugetar al EUIPO este disponibil în limba engleză pe site-ul Curții eca.europa.eu. 
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