БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Престъпността в областта на интелектуалната собственост (ИС) е сложна и
динамична и се развива заедно с технологиите, бизнеса и глобалните тенденции.
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Онлайн средата носи нови възможности за фалшификаторите и
пиратите.
Онлайн нарушенията на авторски права са сериозно предизвикателство.
Само от незаконна интернет телевизия престъпните организации в целия
ЕС генерират близо 1 милиард евро годишно.
(Източник: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models, ноември
2019 г., EUIPO)

Развитието на електронната търговия и ниските пощенски разходи
също доведоха до все по-честото изпращане на фалшифицирани
стоки с малки пакети и експресни куриерски служби.
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Престъпността в областта на ИС е сериозен въпрос, установен
на международно равнище, с връзки с организираната множествена
престъпност.
Производството и разпространението на фалшифицирани продукти е
свързано с международни организирани престъпни групи, както и с пообширни престъпни деяния, включително измама, избягване на данъци,
киберпрестъпност и трафик на хора.
(Източник: Threat assessment report on counterfeiting and piracy, юни 2019 г., Европол—EUIPO)

Новите маршрути предоставят допълнителни възможности за внос в
Европейския съюз.

Новите технологии, като например блокчейн и изкуствен интелект, осигуряват обещаващи средства
за прилагане на правата върху интелектуална собственост. За ефективната борба с престъпността в
областта на интелектуалната собственост са необходими силни и координирани отговори от всички
свързани заинтересовани страни, например създатели на политики, правоприлагащи органи, както и
промишлеността и посредници.

https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
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ЗНАЧЕНИЕ
НА ПРАВАТА
НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОБСТВЕНОСТ И
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
НА НАРУШЕНИЯТА
Правата върху интелектуална собственост осигуряват стимули
и справедливо възнаграждение за иновативност и творчество —
основните активи на Европа.
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СТОЙНОСТ НА ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (ПИС) В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС)

...за гражданите и потребителите
Гражданите изразяват високо ниво на подкрепа за ПИС:
ЗНАЧЕНИЕ НА ПИС

...за икономиката

97 % признават значението на ПИС

Отраслите, в които ПИС се използват в по-висока от средната степен, отговарят за:
Потребители

45 % от общата
икономическа активност (БВП)
в ЕС (6,6 трилиона евро)

ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ

96 % от износа от ЕС
на стоки за останалата
част от света

83 % предпочитат законен достъп до онлайн цифрово
съдържание
МЛАДИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВЪЗРАСТ ОТ 15 ДО 24 ГОДИНИ
13 % са купили фалшификати през последните
12 месеца 21 % са имали достъп до пиратско
цифрово съдържание през последните 12 месеца
(Източници: IP and Youth scoreboard, октомври 2019 г, EU citizen and IP, март 2017 г., EUIPO)

Директно 29 % от всички работни
места в ЕС (39 %, ако добавим
косвените последици за заетостта в
други сектори) и възнагражденията,
които са с 47 % по-високи, отколкото в
други отрасли
(Източник: IPR intensive industries and economic performance in the European Union, септември 2019 г.,
EUIPO-EPO)

... за малките и средните предприятия (МСП)
МСП, които притежават поне една марка, дизайн или патент, имат:

ПО-ВИСОКИ ПРИХОДИ

МСП

32 % по-високи приходи на служител

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА НАРУШЕНИЯТА НА ПИС
На равнището на ЕС икономическото и социалното
въздействие на нарушенията на ПИС е значително, както
е видно от проучвания на сектори, които са особено
уязвими към фалшифициране (включително козметика,
облекла, обувки, аксесоари, фармацевтични продукти,
вина, пестициди...)

6,8 % от вноса в ЕС или 121 милиарда
евро, обхваща фалшифицирани стоки.
Всяка година 6,4 % от общите
продажби се губят директно.
Годишно се губят 83 милиарда евро
в продажби.

ПО-ВИСОКА ВЕРОЯТНОСТ ДА ОТБЕЛЯЗВАТ РАСТЕЖ

+21 % отбелязват растеж
+10 % отбелязват висок растеж
МСП В ЕС

9 % от европейските МСП притежават регистрирани права върху ИС

(Източници: High growth firms and IPR: IPR profile of high-potential SMEs in Europe, май 2019 г., EUIPO-EPO; IP and
SME scoreboard, октомври 2019 г., EUIPO; IPR and firm performance in Europe, юни 2015 г., EUIPO)

Годишно се губят 671 000 работни
места.
Годишно правителствата в ЕС
губят повече от 15 милиарда евро
в данъци и социалноосигурителни
вноски.

3,3 % от световната търговия,
460 милиарда евро обхваща
фалшифицирани стоки.
Фалшифицираните стоки крият рискове за
здравето и безопасността на потребителите,
както и за околната среда, понеже не отговарят
на стандартите за качество и безопасност.
Наблюдава се увеличаване в митническите
изземвания на фалшиви играчки, пестициди
и фармацевтични продукти, предназначени
за сериозни заболявания.

(Източници: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods, март 2019 г., ОИСР-EUIPO; Status report on IPR infringement,
юни 2019 г., EUIPO; Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers, юни 2019 г., EUIPO)

