Съобщение за пресата
Аликанте, 25 ноември 2013 г.

Гражданите на ЕС оценяват интелектуалната собственост, но в
някои случаи оправдават нарушенията
96% от европейците смятат, че интелектуалната собственост (ИС) е важна,
тъй като насърчава иновациите и творчеството, като възнаграждава
изобретателите, творците и хората на изкуството за тяхната работа.
Проучване в ЕС сред 26 500 души на възраст 15 и повече години, възложено от
Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) със съдействието на
Европейската обсерватория за нарушенията на правата върху интелектуалната
собственост, установи, че 86% са съгласни, че защитата на ИС допринася за
подобряване на качеството на продуктите и услугите. 69% от участвалите в
проучването граждани оценяват ИС, защото вярват, че тя допринася за
създаването на работни места и за икономическото благосъстояние. Съответно
те осъждат нарушенията на ИС.
От друга страна, проучването, което е първото от този вид в ЕС, показва, че на
индивидуално ниво, средно 34% от европейците смятат, че купуването на
фалшифицирани стоки може да бъде оправдано със спестяването на пари. 38%
заявяват, че купуването на фалшификати може да бъде оправдано като акт на
протест срещу пазарната икономика. 22% смятат, че изтеглянето от интернет
е приемливо, когато няма друга законна алтернатива, а 42% от европейците
считат, че това е приемливо за лична употреба.
Тези резултати са особено завишени при лицата на възраст между 15 и 24 години.
Според проучването разликата между двете становища може да се обясни с
факта, че много от участвалите в проучването граждани смятат, че нямат
лична полза от ИС или че системата на ИС не отговаря на очакванията им в
области като цена, предлагане, разнообразие или качество.
Проучването излиза след проучването от септември, проведено от OHIM и
Европейското патентно ведомство, което показва, че отраслите, в които
правата върху интелектуалната собственост играят важна роля, осигуряват

около 76 милиона работни места в ЕС и генерират 39% от икономическата
активност в целия ЕС.
Антонио Кампинос, председател на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), заявява: „С тези
проучвания предоставяме независими и надеждни данни, в съответствие с поверената ни мисия, относно
възприятията и поведението на европейските граждани по отношение на интелектуалната собственост и
нарушенията на правата й. Ще провеждаме този анализ редовно, особено за интернет поколението.

ИС е един от най-ценните активи на Европа, както става ясно от проучването, който същевременно
често бива застрашен. Европейските граждани не се чувстват отговорни да защитават ИС, особено
когато другите не споделят едни и същи ценности и не гарантират спазването на правилата или
адаптирането им към очакванията на хората. Надяваме се тези констатации да подкрепят нашите
колективни усилия в борбата срещу нарушенията на ИС, в която всеки има своята роля.“
БЕЛЕЖКА ЗА РЕДАКТОРИТЕ
Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост е създадена през
2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост, както и в помощ на
борбата с нарастващата заплаха от нарушения на ИС в Европа. Тя беше прехвърлена с Регламент от 5 юни 2012 г.
към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), която е официалната служба за марки и дизайни на
Европейския съюз със седалище в Аликанте, Испания от 1994 г.

Проучването може да се намери на:
Служба за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM):
http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OBS/perception_awareness_behavior.en.do

Връзки с медиите:
OHIM
Laura Casado Fernandez
Тел. +34 96 513 8934
Laura.CASADO@oami.europa.eu

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

Ruth McDonald
Тел: +34 96 513 7676
Ruth.MCDONALD@oami.europa.eu

TWITTER : IPEurope и #EUIPstudy

2

