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Euroopa Liidu kodanikud hindavad intellektuaalomandit, kuid teatud 
olukordades pooldavad selle õiguste rikkumisi 
 
96% eurooplastest usub, et intellektuaalomandiõigused on tähtsad ning toetavad 
uuendustegevust ja loovust, sest leiutajad ning kunstiteoste loojad ja esitajad saavad oma 
töö eest tasu.  
 
Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) korraldas intellektuaalomandiga seotud 
õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse abil kogu Euroopa Liitu hõlmanud uuringu, 
milles osales 26 500 vähemalt 15-aastast inimest. Uuringu järgi nõustub vastanutest 86% 
väitega, et intellektuaalomandiõiguste kaitse aitab tagada toodete ja teenuste kvaliteeti. 
69% küsitletute arvates aitab intellektuaalomand toetada uute töökohtade loomist ja 
majanduslikku heaolu. Sel põhjusel mõistavad nad intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
hukka.  

 
Samas leiti täna avaldatavas uuringus, mis oli Euroopa Liidus esimene omataoline, et 
keskmiselt 34% eurooplastest arvab, et võltskaupa tohib osta, kui see säästab raha. 38% 
arvates tohib osta võltskaupa protestiks turumajanduse vastu. 22% arvates tohib 
elektroonilisi teoseid alla laadida ebaseaduslikult, kui neid seaduslikult alla laadida ei saa, 
ja 42% eurooplastest arvab, et neid tohib alla laadida isiklikuks kasutamiseks. 
 
Nii arvanute protsent on 15–24-aastaste seas veel suurem. 
 
Uuringu järelduste alusel võib seletada vastuste näilist vastuolu sellega, et paljude meelest 
ei ole intellektuaalomandiõigustest neile isiklikult kasu või ei vasta 
intellektuaalomandiõiguste süsteem nende ootustele, eriti hinna, kättesaadavuse, valiku 
või kvaliteedi osas. 
 
Täna avaldatav uuring jätkab OHIMi ja Euroopa Patendiameti septembris avaldatud 
uuringut, mis näitas, et intellektuaalomandimahukates majandusvaldkondades töötab 
Euroopa Liidus 76 miljonit inimest ja nende käive on 39% kogu Euroopa Liidu 
majanduskäibest.   
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António Campinos, Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) president: „Nende uuringutega oleme saanud enda 
tegevusvaldkonnas sõltumatut ja usaldusväärset teavet Euroopa kodanike arvamuste ja käitumise kohta seoses 
intellektuaalomandiga ning selle õiguste rikkumisega. Jätkame olukorra analüüsimist, eelkõige internetipõlvkonna suhtes.”  

„Nagu selgus uuringust, on intellektuaalomand üks Euroopa väärtuslikemaid varasid, aga see on sageli ka 
probleemne. Euroopa kodanikud ei tunne, et nad vastutaksid intellektuaalomandi kaitse eest, eriti kui teised ei 
jaga samu väärtusi ega taga, et neid nõudeid täidetakse või kohandatakse inimeste ootustega. Usume, et 
uuringutulemused toetavad meie tegevust võitluses intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastu, milles on oma osa 
igaühel.” 

 
MÄRKUSED TOIMETAJATELE 

Intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskus asutati 2009. aastal, et toetada 
intellektuaalomandiõiguste kaitset ja jõustamist ning aidata kaasa võitlusele seonduvate õigusrikkumiste vastu Euroopas. 
5. juunil 2012 anti vaatluskeskuse ülesannete täitmine määrusega üle Siseturu Ühtlustamise Ametile (OHIM), mis on 
Euroopa Liidu ametlik kaubamärkide ja disainilahenduste amet. OHIM asutati 1994. aastal ja asub Hispaanias Alicantes. 
 
Uuring on avaldatud aadressil: 
Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do 
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