VÕITLUS INTELLEKTUAALOMANDIVASTASE KURITEGEVUSEGA
Intellektuaalomandivastane kuritegevus on keerukas ja muutub kiiresti
koos tehnika, äri ja ülemaailmsete trendidega.
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Veebikeskkond loob uusi võimalusi võltsijatele ja piraatidele.
Autoriõiguste rikkumine veebis on raske probleem. Üksnes ebaseaduslikust
IP-televisioonist saavad kuritegelikud organisatsioonid üle ELi aastas tulu
ligi 1 miljard eurot.
(Allikas: „Illegaalne IP-televisioon ELis. Intellektuaalomandiõigusi rikkuvate internetipõhiste
ärimudelite uuring“, november 2019, EUIPO)

E-kaubanduse arengu ja väikeste postikulude tõttu saadetakse võltskaupu
üha sagedamini väikepakkide ja kiirkulleriga.
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Intellektuaalomandivastane kuritegevus on raske probleem, see on
rahvusvaheline ja seotud organiseeritud polükriminaalsusega.
Võltskaupade tootmine ja levitamine on seotud rahvusvaheliste
organiseeritud kuritegelike rühmitustega ja laiema kuritegevusega,
näiteks pettuste, maksudest kõrvalehoidmise, küberkuritegevuse ja
inimkaubandusega.
(Allikas: võltsimise ja piraatluse ohuhinnangu aruanne, juuni 2019, Europol-EUIPO)

Uued transpordimarsruudid pakuvad rohkem võimalusi impordiks
Euroopa Liitu.
Uued
tehnoloogiad,
näiteks
plokiahel
ja
tehisintellekt
pakuvad
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks paljulubavaid võimalusi. Tõhusaks
võitluseks intellektuaalomandivastase kuritegevusega on vaja, et jõuliselt
ja koordineeritult reageeriksid kõik asjaomased sidusrühmad – näiteks
poliitikakujundajad, jõustamisasutused, samuti majandusvaldkonnad ja vahendajad.
https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/et/web/observatory/

EUIPO

INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE
TÄHTSUS JA
RIKKUMISE
MÕJU
Intellektuaalomandiõigused pakuvad stiimuleid ja õiglast hüvitust
innovatsiooni ja loovuse eest, mis on Euroopa põhivarad.
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INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE VÄÄRTUS EUROOPA LIIDUS (EL)

…kodanikele ja tarbijatele
Kodanikud väljendavad intellektuaalomandiõigustele suurt toetust:
INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE TÄHTSUS

…majandusele
Majandusvaldkonnad, milles kasutatakse intellektuaalomandiõigusi
üle keskmise, annavad:

97% vastajatest tunnistavad, et intellektuaalomandiõigused
on tähtsad

Tarbijad

DIGISISU

96% ELi kaubaekspordist ülejäänud
maailma

45% kogu
ELi majandustegevusest (SKP)
(6,6 triljonit eurot)

83% eelistab seaduslikku juurdepääsu digisisule veebis

NOORED TARBIJAD (15–24 A)
13% ostis võltsinguid viimase 12 kuu jooksul
21% kasutas piraat-digisisu viimase 12 kuu jooksul
(Allikad: „Intellektuaalomandi ja noorte tulemustabel“, oktoober 2019, „ELi kodanik ja intellektuaalomand“,
märts 2017, EUIPO)

Otseselt 29% kõigist ELi töökohtadest (koos teiste sektorite
kaudsete tööhõivemõjudega 39%)
ja palgad on 47% kõrgemad kui
mujal majandusvaldkondades

INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSTE RIKKUMISE MÕJU
ELi tasandil on intellektuaalomandiõiguste rikkumise majandus- ja sotsiaalne mõju suur, nagu on
selgunud mitmes uuringus võltsimise suhtes eriti
haavatavate sektorite kohta (kosmeetikavahendid,
rõivad, jalatsid, tarvikud, farmaatsiatooted, veinid,
pestitsiidid jt)

(Allikas: „Intellektuaalomandiõigusmahukad tööstusharud ja nende majandustulemused Euroopa Liidus“,
september 2019, EUIPO-EPO)

…väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE)
VKEd, kes omavad vähemalt üht kaubamärki, disainilahendust või patenti, annavad:

SUUREM TULU

VKE

32% suurem tulu töötaja kohta

6,8% ELi impordist väärtuses
121 miljardit eurot on võltskaup
6,4% aasta kogukäibest
kaotatakse otseselt
Käibe kahju on 83 miljardit eurot
aastas.

KASVAB SUUREMA TÕENÄOSUSEGA
+21% kasvab
+10% kasvab kiiresti
ELI VKED
9% Euroopa VKEdest omavad registreeritud intellektuaalomandiõigusi
(Allikad: „Kiire kasvuga ettevõtted ja intellektuaalomandiõigused: Euroopa suure potentsiaaliga VKEde
intellektuaalomandiõiguste profiil“, mai 2019, EUIPO-EPO; „Intellektuaalomandi ja VKEde tulemustabel“, oktoober 2019;
„Intellektuaalomandiõigused ja ettevõtete majandustulemused Euroopas“, juuni 2015, EUIPO)

Aastas kaob 671 000 töökohta
Kogu ELis kaotavad valitsused
aastas üle 15 miljardi euro
makse ja sotsiaalkindlustusmakseid.
.

3,3% maailma kaubandusest ehk
460 miljardit eurot on võltskaubad.
Võltstooted ohustavad tarbijate tervist
ja ohutust ning keskkonda, sest ei
vasta kvaliteedi- ja ohutusnõuetele.
Täheldatakse võltsitud mänguasjade,
pestitsiidide ja raskete haiguste
ravimite suurenenud tabamist tollis.

(Allikad: „Võlts- ja piraattoodetega kauplemise trendid“, märts 2019, OECD-EUIPO; „Intellektuaalomandiõiguste rikkumise
aruanne“, juuni 2019, EUIPO; „Kvalitatiivne uuring: võltsingute riskid tarbijatele“, juuni 2019, EUIPO)

