TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSRIKOSTEN TORJUNTA
Teollis- ja tekijänoikeusrikollisuus on monimutkaista ja nopealiikkeistä, ja se
kehittyy teknologian, liiketoiminnan ja maailmanlaajuisten suuntausten myötä.
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Verkkoympäristö luo uusia mahdollisuuksia väärentämiseen ja piratismiin.
Verkossa tapahtuvat tekijänoikeusloukkaukset ovat vakava haaste.
Yksistään laiton IP-televisio tuottaa rikollisille yrityksille tuloja koko EU:n
alueella vuosittain lähes miljardi euroa.
(lähde: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models, marraskuu 2019,
EUIPO)

Sähköisen kaupankäynnin kehittyminen ja pienet postituskulut ovat
lisänneet väärennettyjen tavaroiden kuljetuksia pikku paketteina ja
pikalähettipalveluissa.
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Teollis- ja tekijänoikeusrikokset ovat vakava asia, ja niillä on kansainvälisesti
kiinteät yhteydet monella alalla toimivaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
Tuoteväärennösten tuotanto ja jakelu ovat kytköksissä kansainvälisiin
rikollisjärjestöihin sekä laajempaan rikolliseen toimintaan, kuten petoksiin,
veronkiertoon, kyberrikollisuuteen ja ihmiskauppaan.
(lähde: Threat assessment report on counterfeiting and piracy, June 2019, Europol-EUIPO,
Europol-EUIPO)

Uudet kuljetusreitit tarjoavat lisää mahdollisuuksia tuonnille Euroopan
unioniin.
Uusi teknologia, kuten lohkoketju ja tekoäly, tarjoaa lupaavia lähestymistapoja
teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan. Immateriaalioikeusrikosten tehokas
torjunta edellyttää vahvaa ja koordinoitua reagointia kaikilta keskeisiltä
sidosryhmiltä, kuten päätöksentekijöiltä, lainvalvontaviranomaisilta sekä
teollisuudelta ja väliportaan toimijoilta.
https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

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

EUIPO

TEOLLIS- JA
TEKIJÄNOIKEUKSIEN
MERKITYS
JA NIIDEN
LOUKKAUSTEN
VAIKUTUS
Teollis- ja tekijänoikeudet kannustavat aloitteellisuuteen ja tarjoavat
oikeudenmukaisen korvauksen innovatiivisuudesta ja luovuudesta,
jotka ovat tärkeimpiä voimavaroja Euroopassa.
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...kansalaisille ja kuluttajille
Kansalaiset tukevat vahvasti teollis- ja tekijänoikeuksia:
IMMATERIAALIOIKEUKSIEN MERKITYS

...taloudelle

97 % pitää teollis- ja tekijänoikeuksia tärkeinä

Alat, jotka hyödyntävät teollis- ja tekijänoikeuksia keskimääräistä enemmän:
45 % kaikesta talouden
toiminnasta (BKT) EU:ssa
(6,6 biljoonaa euroa)

Kuluttajat

DIGITAALINEN SISÄLTÖ
83 % suosii digitaalisen sisällön laillista
käyttöä verkossa

96 % EU:n alueelta
muualle maailmaan
viedyistä tavaroista

NUORET 15−24-VUOTIAAT KULUTTAJAT
13 % on ostanut tuoteväärennöksiä
edellisten 12 kuukauden aikana
21 % käytti laitonta digitaalista sisältöä
edellisten 12 kuukauden aikana
(lähteet: IP and Youth scoreboard, lokakuu 2019, European Citizens and Intellectual Property, maaliskuu 2017, EUIPO

Suoraan 29 % kaikista työpaikoista
EU:ssa (39 %, jos lisätään
välilliset työllisyysvaikutukset
muilla aloilla). 47 % muita aloja
korkeammat palkat
(lähde: IPR intensive industries and economic performance in the European Union, syyskuu 2019, EUIPO-EPO)

...pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset)
Pk-yrityksissä, joilla on vähintään yksi tavaramerkki, malli tai patentti, on

SUUREMMAT TULOT
32 % suuremmat tulot työntekijää kohti
PK-YRITYKSET

TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSRIKOSTEN VAIKUTUS
EU:n tasolla teollis- ja tekijänoikeusrikosten
taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus on suuri, kuten
on osoitettu useissa tutkimuksissa, joita on tehty
väärentämiselle erityisen alttiista aloista (muun
muassa kosmetiikka, vaatteet, jalkineet, tarvikkeet,
lääkkeet, viinit, torjunta-aineet).

tuonnista 6,8 % EU:ssa eli
121 miljardia euroa on
väärennöksiä.
kokonaismyynnistä 6,4 %
menetetään suoraan joka vuosi.
myynnistä menetetään
83 miljardia euroa joka vuosi.

PAREMMAT KASVUNÄKYMÄT
+21 % kasvoi
+10 % kasvoi merkittävästi
EU:N PK-YRITYKSET
9 %:lla eurooppalaisista pk-yrityksistä on rekisteröityjä teollis- ja tekijänoikeuksia

(lähteet: High growth firms and IPR: IPR profile of high-potential SMEs in Europe, toukokuu 2019, EUIPO-EPO; IP and
SME scoreboard, lokakuu 2019, EUIPO; IPR and firm performance in Europe, kesäkuu 2015, EUIPO)

671 000 työpaikkaa menetetään
joka vuosi.
Kokonaisuudessaan valtiot EU:ssa
menettävät vuosittain yli
15 miljardia euroa veroina ja
sosiaaliturvamaksuina.

3,3 % maailmankaupasta,
460 miljardia euroa, koostuu
väärennetyistä tavaroista.
Tuoteväärennöksistä
aiheutuu
riskejä
kuluttajien
terveydelle
ja
turvallisuudelle
sekä
ympäristölle,
koska niissä ei noudateta laatu- ja
turvallisuusstandardeja. Väärennettyjen
lelujen, torjunta-aineiden ja vakaviin
sairauksiin tarkoitettujen lääkkeiden
tullitakavarikoissa on havaittu kasvua.

(lähteet: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods, maaliskuu 2019, OECD-EUIPO; Status report on IPR infringement,
kesäkuu 2019, EUIPO; Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers, kesäkuu 2019, EUIPO)

