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Občania EÚ si cenia duševné vlastníctvo, ale v istých prípadoch
pripúšťajú porušovanie jeho práv
96 % Európanov si myslí, že duševné vlastníctvo je dôležité, pretože podporuje inovácie a
kreativitu a odmeňuje vynálezcov, tvorcov a umelcov za ich prácu.
V celoeurópskom prieskume, na ktorom sa zúčastnilo 26 500 ľudí vo veku od 15 rokov
a ktorý zadal Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) cez Európske stredisko pre
sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, sa zistilo, že 86 % opýtaných súhlasí
s tým, že ochrana duševného vlastníctva prispieva k zlepšovaniu kvality tovarov a služieb.
69 % si cení duševné vlastníctvo, pretože podľa nich prispieva k vytváraniu pracovných
príležitostí a hospodárskemu blahobytu. A preto aj odsudzuje porušovanie práv duševného
vlastníctva.
Tento prieskum, prvý svojho druhu v EÚ, však ukazuje, že v priemere 34 % Európanov si
myslí, že v individuálnych prípadoch môže byť zakúpenie falšovaných výrobkov
ospravedlniteľné z hľadiska úspory peňazí. 38 % sa domnieva, že nákup falšovaného
tovaru môže mať svoje oprávnenie, ak sa považuje za prejav protestu voči trhovej
ekonomike. 22 % opýtaných si myslí, že prevzatie z internetu je prijateľné, ak neexistuje iná
zákonná možnosť a 42 % je toho názoru, že je to prijateľné pre osobnú potrebu.
Tieto výsledky sú mimoriadne vysoké vo vekovej skupine od 15-24 rokov.
Podľa prieskumu svedčia tieto dve protichodné výpovede opýtaných o tom, že podľa ich
názoru duševné vlastníctvo nie je pre nich prínosné alebo že systém duševného
vlastníctva nespĺňa ich očakávania v oblastiach, ako je cena, dostupnosť, rôznorodosť
alebo kvalita.
Táto štúdia nadväzuje na štúdiu zo septembra, ktorú uskutočnil úrad OHIM a Európsky
patentový úrad a v ktorej sa preukázalo, že priemyselné odvetvia intenzívne využívajúce
práva duševného vlastníctva celkovo zabezpečujú približne 76 miliónov pracovných miest
v EÚ a predstavujú spolu 39 % celoeurópskej hospodárskej činnosti.

António Campinos, predseda Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), hovorí:: „Na základe týchto štúdií teraz
dokážeme poskytovať nezávislé a spoľahlivé údaje, čo je aj naším poslaním, a informovať o vnímaní a správaní občanov
Európy v oblasti práv duševného vlastníctva a ich porušovania. V analýzach budeme neustále pokračovať, predovšetkým
v súvislosti s tzv, internetovou generáciou.
Ako sa zistilo v prieskume, duševné vlastníctvo je jedným z najcennejších majetkov v Európe, pričom je však systematicky
napádané. Občania Európy sa necítia byť zodpovední za ochranu duševného vlastníctva najmä vtedy, ak nemajú všetci
rovnaké hodnoty a nedbajú na dodržiavanie pravidiel alebo ich prispôsobenie očakávaniam verejnosti. Sme pevne
presvedčení, že tieto zistenia posilnia naše spoločné snahy v boji proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, v ktorom
každý zohráva svoju úlohu.“
POZNÁMKA PRE REDAKTOROV:
Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva bolo založené v roku 2009 na podporu
ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva a na pomoc v boji proti rastúcej hrozbe porušovania týchto práv
v Európe. Dňa 5. júna 2012 bolo nariadením presunuté do pôsobnosti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), čo
je oficiálny úrad Európskej únie pre ochranné známky a dizajny so sídlom v Španielsku v Alicante od roku 1984.
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