
                                                 

 

Pranešimas spaudai 

Alikantė, lapkričio 25 d. 

ES piliečiai pripažįsta intelektinės nuosavybės vertę, bet tam tikrais 
atvejais pateisina jos pažeidimus 
 
96 % europiečių mano, kad intelektinė nuosavybė yra svarbi, nes skatina naujoves bei 
kūrybingumą ir suteikia išradėjams, kūrėjams ir menininkams galimybę gauti atlygį už savo 
darbą.  
 
Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centro vardu Vidaus rinkos 
derinimo tarnybos užsakytoje ES masto apklausoje dalyvavo 26 500 vyresnių nei 15 metų 
asmenų. 86 % šios apklausos respondentų sutinka, kad intelektinės nuosavybės apsauga 
padeda gerinti prekių ir paslaugų kokybę. 69 % apklausos dalyvių pripažįsta intelektinės 
nuosavybės vertę, kadangi mano, jog ji padeda kurti darbo vietas ir ekonominę gerovę. Dėl 
šių priežasčių jie smerkia intelektinės nuosavybės pažeidimus.  

 
Tačiau ši pirmoji tokio pobūdžio apklausa ES rodo, kad vidutiniškai 34 % europiečių mano, 
jog norėdami sutaupyti žmonės gali pirkti suklastotas prekes. 38 % apklaustųjų sako, kad 
suklastotų prekių pirkimas – tai būdas išreikšti protestą prieš rinkos ekonomiką. 22 % 
respondentų teigia, kad autorių teisių saugomo turinio parsisiuntimas internetu yra 
priimtinas, kai nėra kitų teisėtų būdų jį gauti, o 42 % mano, kad tai priimtina, kai turinys 
parsisiunčiamas asmeniniam naudojimui. 
 
Taip manančių 15–24 metų amžiaus grupėje yra dar daugiau. 
 
Remiantis apklausa, šių dviejų nuomonių skirtumą galima paaiškinti tuo, kad dauguma 
respondentų mano, kad jiems intelektinė nuosavybė neduoda jokios asmeninės naudos ar 
kad intelektinės nuosavybės sistema nepateisina jų lūkesčių dėl kainų, prieinamumo, 
įvairovės ir kokybės. 
 
Šiandien paskelbtos apklausos rezultatai papildo rugsėjo mėnesį VRDT ir Europos patentų 
tarnybos atlikto tyrimo išvadas, kad pramonė, kurioje plačiai naudojamasi intelektinės 
nuosavybės teisėmis, suteikia maždaug 76 mln. darbo vietų ES ir sudaro 39 % visos ES 
ekonominės veiklos.   
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Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) pirmininkas António Campinos sako: „Pagal savo įgaliojimus atlikę šiuos tyrimus 
dabar turime nepriklausomų ir patikimų duomenų apie tai, kaip Europos piliečiai suvokia intelektinę nuosavybę, jos 
pažeidimus ir kaip jie elgiasi. Toliau nagrinėsime šiuos ir ypač interneto kartos duomenis.  

Kaip parodė šis tyrimas, intelektinė nuosavybė yra vienas didžiausių Europos turtų. Tačiau nuolat iškyla problemų. Europos 
piliečiai nesijaučia atsakingi už intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, ypač dėl to, kad kiti jos nevertina, nesirūpina, kad 
taisyklių būtų laikomasi ar kad jos būtų pritaikytos žmonių poreikiams. Tikime, kad šios išvados padės mums kovoti su 
intelektinės nuosavybės pažeidimais, dėl kurių kiekvienam iš mūsų tenka dalis atsakomybės.“ 

 
PASTABA REDAKTORIAMS 

Europos intelektinės nuosavybės pažeidimų stebėsenos centras įsteigtas 2009 m., siekiant paremti intelektinės nuosavybės 
teisių užtikrinimą ir apsaugą ir padėti kovoti su didėjančia intelektinės nuosavybės pažeidimų grėsme Europoje. Šio centro 
užduotys 2012 m. birželio 5  d. reglamentu pavestos Vidaus rinkos derinimo tarnybai (VRDT) – oficialiai ES prekių ženklų ir 
dizaino tarnybai, kuri nuo 1994 m. įsikūrusi Alikantėje, Ispanijoje.  

 
 
Tyrimo rezultatai: 
Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT) 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do 
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