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Revizorji preučujejo varstvo 
intelektualne lastnine v EU 
Intelektualna lastnina je bistvena za gospodarstvo EU. Zagotavljanje, da je ta na enotnem trgu 
tudi dobro zaščitena, je zato eden ključnih elementov konkurenčnosti Unije. Ob upoštevanju 
tega je Evropsko računsko sodišče začelo izvajati revizijo, da bi ocenilo uspešnost sistema EU za 
varstvo intelektualne lastnine. 

Intelektualna lastnina je bistvena za evropsko gospodarstvo. Pravice intelektualne lastnine so 
spodbuda za inovacije, ustvarjalnost in tehnološki razvoj. Z njimi se zagotavlja tudi zaščita pred 
nedovoljenim kopiranjem ter preprečujeta ponarejanje in piratstvo, ki sta kompleksen in vse večji 
problem. Povzročata namreč gospodarsko škodo, lahko pa tudi ogrožata javno varnost, kot se je 
jasno pokazalo med pandemijo COVID-19. 

To še posebej velja za številne sektorje, v katerih imajo podjetja EU vodilno vlogo v svetu, na 
primer sektor oblačil, luksuznih izdelkov, zdravil – če jih naštejemo le nekaj. Ocenjuje se, da 
panoge, ki so močno odvisne od intelektualne lastnine, ustvarijo skoraj 45 % BDP EU, kar znaša 
6,6 bilijona EUR, hkrati pa zagotavljajo skoraj tretjino vseh delovnih mest v EU. 

„Brez uspešnih orodij za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine se ljudje manj odločajo za 
inovacije in ustvarjalnost ter naložbe,” je povedala članica Evropskega računskega sodišča  
Ildikó Gáll-Pelcz, ki je pristojna za revizijo. „Pravice intelektualne lastnine so nadvse pomembne 
za uspeh notranjega trga.“  

EU je vzpostavila regulativni okvir za uskladitev pravic intelektualne lastnine po vsej EU. Poleg 
držav članic imajo Evropska komisija in drugi organi EU, kot je Urad EU za intelektualno lastnino 
(EUIPO), veliko odgovornost za zagotavljanje ustreznega in enotnega varstva pravic intelektualne 
lastnine po vsej EU.  

https://www.eca.europa.eu/
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Revizija, ki se je ravno začela izvajati, je osredotočena na blagovne znamke EU, modele Skupnosti 
in geografske označbe EU. Njen namen je oceniti, ali so te pravice intelektualne lastnine na 
enotnem trgu dobro zaščitene.  

Ozadje  

Intelektualna lastnina se nanaša na duhovne stvaritve, kot so izumi, umetniška dela, simboli, 
imena in slike, ki se uporabljajo pri trgovanju. V skladu z mednarodnimi pogodbami so pravice 
intelektualne lastnine tradicionalno razdeljene v dve kategoriji:  

— avtorske pravice za literarna dela, filme in glasbo ter 
— pravice industrijske lastnine, ki zajemajo patente (izume), blagovne znamke, modele in 

geografske označbe.  

Evropska komisija je 25. novembra 2020 objavila nov akcijski načrt za intelektualno lastnino v 
podporo pobudi EU za okrevanje in odpornost. 

Danes objavljeni napovednik revizije vsebuje informacije o potekajoči revizijski nalogi o varstvu 
pravic intelektualne lastnine v EU. Revizija naj bi bila dokončana v drugi polovici leta 2021. 
Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se 
ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Celoten napovednik v 
angleščini je na voljo na spletišču Sodišča (www.eca.europa.eu). 

Evropsko računsko sodišče je maja 2019 objavilo mnenje o uradu EUIPO. 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398  47 502 / M: (+352)  691 551 502 
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