
                                                 

 

Sporočilo za javnost 

Alicante, 25. novembra 2013 

Državljani EU cenijo intelektualno lastnino, vendar v določenih 
primerih dopuščajo kršitve 
 
96 % Evropejcev meni, da je intelektualna lastnina pomembna, saj z nagrajevanjem dela 
inovatorjev, ustvarjalcev in umetnikov spodbuja inovacije in ustvarjalnost.  
 
V vseevropski raziskavi, ki jo je opravil Evropski opazovalni urad za kršitve pravic 
intelektualne lastnine po naročilu Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) in je 
zajela 26 500 ljudi, starih 15 let in več, so ugotovili, da 86 % anketirancev meni, da zaščita 
intelektualne lastnine prispeva k izboljšanju kakovosti proizvodov in storitev. 69 % 
vprašanih je izjavilo, da cenijo intelektualno lastnino, saj ta prispeva k ustvarjanju novih 
delovnih mest in gospodarski blaginji, zaradi česar obsojajo kršitve pravic intelektualne 
lastnine.  

 
Vendar pa danes objavljena raziskava, ki je prva tovrstna raziskava v EU, razkriva, da v 
povprečju 34 % Evropejcev meni, da je kupovanje ponarejenega blaga upravičeno z vidika 
prihranka denarja. 38 % vprašanih je izjavilo, da je kupovanje ponarejenega blaga 
upravičeno kot izraz protesta zoper tržno naravnano gospodarstvo. 22 % jih meni, da je 
nalaganje vsebin s spleta sprejemljivo, kadar ne obstaja nobena druga zakonita možnost, 
42 % Evropejcev pa meni, da je to sprejemljivo, kadar gre za osebno uporabo naloženih 
vsebin. 
 
Ta odstotek je še posebno visok med anketiranci, starimi od 15 do 24 let. 
 
Po podatkih iz raziskave lahko razhajanje med obema stališčema obrazložimo z dejstvom, 
da mnogo anketirancev meni, da jim intelektualna lastnina ne prinaša nobenih osebnih 
koristi oziroma da sistem intelektualne lastnine ne izpolnjuje njihovih pričakovanj na 
področjih, kot so cena, dostopnost, raznolikost ali kakovost. 
 
Danes objavljena raziskava je nadgradnja raziskave, objavljene septembra letos, ki sta jo 
izvedla urad UUNT in Evropski patentni urad in ki je pokazala, da gospodarske panoge z 
visokim deležem intelektualne lastnine zagotavljajo okoli 76 milijonov delovnih mest v EU 
in ustvarijo 39 % gospodarske dejavnosti v vsej EU.   
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António Campinos, predsednik Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) je povedal: „S temi raziskavami sedaj v 
skladu s poslanstvom, ki nam je bilo zaupano, zagotavljamo neodvisne in zanesljive podatke o zaznavah in vedenju 
evropejskih državljanov na področju intelektualne lastnine in kršitve pravic, ki iz nje izhajajo. Tovrstne analize bomo redno 
izvajali tudi v prihodnosti, pri čemer se bomo osredotočili zlasti na spletno generacijo.“  

„Kot je potrdila raziskava, je intelektualna lastnina ena najvrednejših dobrin v Evropi, vendar pa je tudi pogosto 
ogrožena. Evropski državljani menijo, da niso odgovorni za zaščito intelektualne lastnine, zlasti ne takrat, kadar 
drugi nimajo enakih vrednot in ne zagotavljajo spoštovanja pravil oziroma ne prilagajajo teh pravil pričakovanjem 
ljudi. Verjamemo, da bodo te ugotovitve podprle naša skupna prizadevanja na področju boja zoper kršitve pravic 
intelektualne lastnine, v katerem imamo vsi pomembno vlogo.“ 

 
OPOMBA ZA UREDNIKE 

Evropski opazovalni urad za kršitve intelektualne lastnine je bil ustanovljen leta 2009 z namenom podpreti zaščito in 
uveljavljanje pravic intelektualne lastnine ter prispevati k boju proti čedalje večji ogroženosti teh pravic Evropi. Njegovo 
delovanje je bilo z uredbo z dne 5. junija 2012 preneseno na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), ki je od leta 
1994 zakoniti urad za znamke in modele v Evropski uniji s sedežem v Alicantu v Španiji. 

 
 
Raziskava je na voljo na naslovu: 
Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT): 
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do 
 
 
 
Kontaktne osebe za stike z mediji:  
 
  UUNT                                                   

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

 
Claire Castel 
Tel. : +34 96 513 9735 
Claire.Castel@oami.europa.eu 
 
 
 

  
TWITTER : IPEurope and #EUIPstudy   
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