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Eiropas Savienībā katru gadu viltošanas dēļ 
tiek zaudēti 60 miljardi EUR 13 galvenajās 

ekonomikas nozarēs. 
 
 
Jauns pētījums no Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) 
liecina, ka katru gadu viltošanas dēļ tiek zaudēti 60 miljardi EUR 13 ekonomikas 
nozarēs. 
 
Pēdējo piecu gadu laikā EUIPO ir sekojis līdzi  viltojumu ekonomiskajām izmaksām 
nozarēs, par kurām zināms, ka tās ir visneaizsargātākās pret intelektuālā īpašuma 
tiesību (IĪT) pārkāpumiem. 
 
Jaunākie rādītāji liecina, ka viltoto preču esamība tirgū rada šīm nozarēm tiešos 
zaudējumus līdz pat 60 miljardiem EUR gadā, kas atbilst 7,5 % no to pārdošanas 
apjoma. 
 
Uzkrātie zaudējumi ir līdzvērtīgi 116 EUR uz vienu ES pilsoni gadā. 
 
Likumīgie ražotāji ražo mazāk, nekā ražotu viltošanas neesamības gadījumā, tādējādi 
nodarbinot mazāk darbinieku. Līdz ar to šajās nozarēs ir tieši zaudētas arī 434 000 
darbavietas. 
 
Ziņojumā ir lēsts, ka viltošanas dēļ 13 nozares zaudē 12,7 % no tiešajiem pārdošanas 
apjomiem Latvijā katru gadu. Tas atbilst aptuveni 145 miljoniem EUR jeb 73 EUR uz 
vienu Latvijas iedzīvotāju gadā. 
 
Aplūkotās 13 nozares ir šādas: kosmētika un personīgās higiēnas līdzekļi; apģērbs, 
apavi un aksesuāri; sporta preces; rotaļlietas un spēles; juvelierizstrādājumi un 
rokaspulksteņi; rokassomas un ceļasomas; mūzikas ieraksti; stiprie alkoholiskie 
dzērieni un vīns; farmaceitiskie līdzekļi; pesticīdi; viedtālruņi; baterijas un riepas. 
 
Šie skaitļi ir daļa no pētniecības darba cikla, ko EUIPO veica pēdējo piecu gadu laikā 
un pirmo reizi publicēja vienā ziņojumā. Šodien publicētajā kopsavilkuma ziņojumā ir 
apkopoti arī pētījumi par intelektuālā īpašuma ieguldījumu ES ekonomikā un par 
viltošanas un pirātisma izmaksām starptautiskajā tirdzniecībā. Tajā arī apkopoti 
pasākumi, ko veic valsts, reģionālās un starptautiskās struktūras, lai cīnītos pret 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. 
 
EUIPO izpilddirektors António Campinos teica: 
 

Pēdējo piecu gadu laikā mūsu ziņojumi un pētījumi pirmo reizi sniedza 
visaptverošu priekšstatu par viltošanas un pirātisma ekonomisko ietekmi uz 
ES ekonomiku un darba vietu radīšanu, kā arī zināšanas par to, kā tiek 
pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības. Ar mūsu pētījumu esam parādījuši 
arī pozitīvo ieguldījumu, ko intelektuālais īpašums atstāj uz nodarbinātību 
un izaugsmi. Mūsu darbs ir veikts tā, lai politikas veidotājiem un pilsoņiem 
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nebūtu šaubu par intelektuālā īpašuma vērtību un tā tiesību pārkāpuma 
radīto kaitējumu. 

 

 

 
PIEZĪMES REDAKTORIEM 
 
Minētās 13 ietekmētās nozares ir šādas: kosmētika un personīgās higiēnas līdzekļi; 
apģērbs, apavi un aksesuāri; sporta preces; rotaļlietas un spēles; juvelierizstrādājumi 
un rokaspulksteņi; rokassomas un ceļasomas; mūzikas ieraksti; stiprie alkoholiskie 
dzērieni un vīns; farmaceitiskie līdzekļi; pesticīdi; viedtālruņi; riepas un baterijas. Tālāk 
sniegtie skaitļi attiecas uz tiešajiem zaudējumiem katrā nozarē. Zemāk norādītie 
valūtas maiņas kursi attiecas uz 2015. gadu, kad tika veikta ziņojuma datu analīze. 
 
PAR EUIPO 
 
EUIPO ir decentralizēta Eiropas Savienības aģentūra, kas atrodas Alikantē, Spānijā. 
Tā nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju (ESPZ) un reģistrēto Kopienas 
dizainparaugu (RKD) reģistrēšanu, kas nodrošina intelektuālā īpašuma aizsardzību 
visās ES dalībvalstīs. EUIPO arī sadarbojas ar valstu un reģionālajiem intelektuālā 
īpašuma birojiem ES. EUIPO organizē pasākumu Eiropas Dizaina Balva. 
 
2009. gadā izveidoja Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas 
centru, lai atbalstītu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un nodrošināšanu un 
palīdzētu apkarot pieaugošos intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu draudus Eiropā. 
Novērošanas centru 2012. gada 5. jūnijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 386/2012 pārcēla uz EUIPO. 
 
 
 
Kontaktinformācija presei: 
 
Laura Casado 
Tālr.: +34 965138934 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu 

Claire Castel 
Tālr.: +34 626346627 
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu 

 
Ruth McDonald 
Tālr.: +34 965137676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
 
 

 

 
#fightfakesinEU   

 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/dea-home
file:///C:/Users/Anavarro/Desktop/EUIPO/Spring%20Campaign/Press%20Release/Laura.CASADO@euipo.europa.eu
file:///C:/Users/Anavarro/Desktop/EUIPO/Spring%20Campaign/Press%20Release/Claire.CASTEL@euipo.europa.eu
file:///C:/Users/Anavarro/Desktop/EUIPO/Spring%20Campaign/Press%20Release/Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

