
                                                 

 

Paziņojums presei 

Alikante, 2013. gada 25. novembrī 

ES pilsoņi novērtē intelektuālā īpašuma tiesības, tomēr atsevišķos 
gadījumos attaisno arī to pārkāpšanu 
 
96 % eiropiešu uzskata, ka intelektuālais īpašums ir būtisks, jo tas atbalsta inovācijas un 
radošumu, atlīdzinot izgudrotājus, radītājus un izpildītājmāksliniekus par viņu darbu.  
 
ES mēroga apsekojumā, kurš aptvēra 26 500 cilvēkus vecumā no 15 gadiem un kuru ar 
Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra starpniecību 
organizēja Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB), tika secināts, ka 86 % aptaujāto 
piekrīt, ka intelektuālā īpašuma aizsargāšana palīdz uzlabot un nodrošināt ražojumu un 
pakalpojumu kvalitāti. Turklāt 69 % aptaujāto novērtē intelektuālo īpašumu, jo uzskata, kas 
tas veicina darbavietu radīšanu un ekonomikas izaugsmi. Līdz ar to viņi nosoda 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu.  

 
Tomēr šis apsekojums, kas ir pirmais šāda veida apsekojums Eiropas Savienībā, parāda, 
ka individuālā līmenī vidēji 34 % eiropiešu domā, ka viltotu ražojumu iegāde ir attaisnojama 
naudas ietaupīšanas nolūkos. 38 % saka, ka viltotu ražojumu iegāde ir attaisnojams veids, 
kā pretoties tirgus ekonomikai.  22 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka ir pieņemami 
nelikumīgi lejupielādēt, ja nav pieejamas likumīgas alternatīvas, un 42 % eiropiešu domā, 
ka ir pieņemami lejupielādēt personīgām vajadzībām. 
 
Šādu viedokli pārsvarā pauž pilsoņi vecumā no 15 līdz 24 gadiem.  
 
Saskaņā ar apsekojumu šo divu viedokļu atšķirību varētu izskaidrot ar faktu, ka lielākā daļa 
aptaujāto uzskata, ka intelektuālā īpašuma aizsardzība nesniedz viņiem personīgu labumu 
vai ka intelektuāla īpašuma aizsardzības sistēma neattaisno viņu cerības, piemēram, 
attiecībā uz izcenojumu, pieejamību, daudzveidību vai kvalitāti.  
 
Šis pētījums ir kā turpinājums septembrī publicētajam  ITSB un Eiropas Patentu biroja 
veiktajam pētījumam, kurā parādīts, ka intelektuālā īpašuma tiesību lietojošās nozares 
gādā par aptuveni 76 miljoniem darbavietu Eiropas Savienībā, un veido 39 % no visas 
Eiropas ekonomiskās darbības.   
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Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (ITSB) priekšsēdētājs António Campinos sacīja: “Ar šiem pētījumiem mēs saskaņā ar 
mums uzticēto uzdevumu nodrošinām neatkarīgus un uzticamus datus par Eiropas pilsoņu izpratni un attieksmi pret 
intelektuālo īpašumu un tā pārkāpšanu. Mēs pastāvīgi turpināsim šo analīzes darbu, jo īpaši ņemot vērā interneta paaudzi.  

Kā jau tika atzīts pētījumā, intelektuālais īpašums ir viena no Eiropas nozīmīgākajām vērtībām, taču tā arī regulāri 
tiek apdraudēta. Eiropas pilsoņi neuzskata par savu atbildību aizsargāt intelektuālo īpašumu, jo īpaši tad, ja 
pārējie nepiekopj tās pašas vērtības, un nenodrošina, ka noteikumi ir ievēroti un pielāgoti cilvēku vajadzībām. Mēs 
ceram, ka šie secinājumi atbalstīs mūsu kopīgos centienus cīņā pret intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, 
kurā ikvienam jāuzņemas sava atbildība. ». 

 
PIEZĪMES REDAKTORIEM  

Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrs tika izveidots 2009. gadā, lai atbalstītu intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību un piemērošanu, kā arī lai palīdzētu apkarot pieaugošos intelektuālā īpašuma pārkāpšanas 
draudus Eiropā. Saskaņā ar regulu 2012. gada 5. jūnijā tā pienākumi tika nodoti Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (ITSB), 
kas kopš 1994. gada ir Eiropas Savienības oficiālais preču zīmju un dizainparaugu birojs un atrodas Alikantē, Spānijā. 

 
 
Pētījums ir pieejams šeit: 
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (ITSB): 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do 
 
Kontaktinformācija presei:  
 
  ITSB                                                   

 
Laura Casado Fernandez 
Tālr. +34 96 513 8934 
Laura.CASADO@oami.europa.eu 
 
Ruth McDonald 
Tālr. : +34 96 513 7676 
Ruth.MCDONALD@oami.europa.eu 
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