
INTELEKTINĖS  
NUOSAVYBĖS 
TEISIŲ 
SVARBA  IR  
JŲ PAŽEIDIMO 
POVEIKIS
Intelektinės nuosavybės teisės yra paskatos ir teisingas atlygis už naujoves 
ir kūrybiškumą, kurie yra pagrindinis Europos turtas.

KOVA SU INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS  NUSIKALSTAMUMU

Intelektinės nuosavybės (IN) nusikalstamumas yra sudėtingas ir greitai kintantis 
reiškinys, kuris plinta vystantis technologijoms, verslui ir pasaulinėms tendencijoms.

Interneto aplinka suteikia naujų galimybių klastotojams ir kitiems autorių 
teisų pažeidėjams.

Autorių teisių pažeidimai internete yra didelė problema. Vien tik dėl 
nelegalios interneto protokolo televizijos (IPTV)  nusikalstamos organizacijos 
visoje Europos Sąjungoje uždirba beveik 1 mlrd. EUR per metus.

(šaltinis: nelegali IPTV Europos Sąjungoje, verslo modelių pažeidimų internete tyrimas, 2019 
m. lapkričio mėn., EUIPO)

Dėl elektroninės komercijos plėtros ir mažų pašto išlaidų padirbtos prekės 
vis dažniau gabenamos mažais siuntiniais ir greituoju paštu.
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2 IN nusikalstamumas kelia didelį susirūpinimą, nes yra paplitęs tarptautiniu 
mastu ir susijęs su organizuotu daugiakriminaliniu nusikalstamumu.

Padirbtų gaminių gamyba ir platinimas yra susiję su tarptautinėmis 
organizuoto nusikalstamumo grupėmis, taip pat su platesnėmis 
nusikalstamomis veikomis, įskaitant sukčiavimą, mokesčių vengimą, 
elektroninį nusikalstamumą ir prekybą žmonėmis.
(šaltinis: Klastojimo ir piratavimo grėsmės vertinimo ataskaita, 2019 m. birželio mėn., 
Europolas-EUIPO)

Nauji transporto maršrutai suteikia daugiau galimybių importui į Europos 
Sąjungą.

Naujosios technologijos, pavyzdžiui, blokų grandinė ir dirbtinis intelektas, suteikia daug 
žadančių galimybių intelektinės nuosavybės teisių apsaugai užtikrinti. Kad kova su 
intelektinės nuosavybės nusikalstamumu būtų veiksminga, reikia ryžtingo ir koordinuoto 
visų suinteresuotų subjektų, kaip antai politikos formuotojų, vykdymo priežiūros institucijų, 
taip pat pramonės atstovų ir tarpininkų, atsako.

https://euipo.europa.eu/ @EU_IPO

EUIPOhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
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INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ (INT) EUROPOS SĄJUNGOJE (ES) VERTĖ 

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ POVEIKIS

...ekonomikai

…piliečiams ir vartotojams

... mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ)

32 % didesnės pajamos vienam darbuotojui 

97 % pripažįsta INT svarbą

Vartotojai
83 % naudojasi teisėtu skaitmeniniu turiniu internete

13 % pirko padirbtus gaminius per pastaruosius 12 mėn.
21 % naudojosi piratiniu skaitmeniniu turiniu  
per pastaruosius 12 mėn.

9 % Europos MVĮ turi registruotas intelektinės nuosavybės teises

+21 % patiria augimą
+10 % patiria didelį augimą

Pramonės šakos, kuriose INT naudojamos dažniau nei vidutiniškai, sudaro:

MVĮ, turinčioms bent vieną prekių ženklą, dizainą ar patentą, būdinga:

ES lygmeniu intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų eko-
nominis ir socialinis poveikis yra didelis, kaip rodo tyrimai, 
atlikti daugelyje sektorių, kuriuose ypač klesti klastojimas 
(įskaitant kosmetikos, drabužių, avalynės, aksesuarų, vais-
tų, vyno, pesticidų ir kitus sektorius). 

Piliečiai labai palaiko intelektinės nuosavybės teises:

45 % visos  
ekonominės veiklos (BVP)  
Europos Sąjungoje (6,6 trln. EUR)

96 % ES prekių
eksporto į kitas  
pasaulio šalis

Tiesiogiai 29 % visų darbo vietų ES 
(39 % atsižvelgiant į poveikį užimtumui 
kituose sektoriuose) ir moka atlygi-
nimus, kurie 47 % didesni nei kitose 
pramonės šakose

(šaltinis: Turinčios daug intelektinės nuosavybės teisių pramonės šakos ir ekonominė veikla Europos Sąjungoje, 
2019 m. rugsėjo mėn., EUIPO-EPO)

(šaltiniai: IP ir jaunimas: rezultatų suvestinė, 2019 m. spalio mėn., ES piliečiai ir IN, 2017 m. kovo mėn., EUIPO)

(šaltiniai: Padirbtų ir piratinių prekių prekybos tendencijos, 2019 m. kovo mėn., EBPO–EUIPO; Ataskaita apie INT pažeidimų 
padėtį, 2019 m. birželio mėn., EUIPO; Padirbtų prekių rizikos vartotojams kokybinis tyrimas, 2019 m. birželio mėn., EUIPO)  

SMEs

DIDESNĖS PAJAMOS

INT SVARBA

SKAITMENINIS TURINYS

JAUNI VARTOTOJAI 15–24 M. AMŽIAUS

DIDESNĖ AUGIMO TIKIMYBĖ

ES MVĮ

(šaltiniai: Sparčiai augančios įmonės ir INT: didelio potencialo MVĮ Europoje INT profilis, 2019 m. gegužės mėn., EUIPO-
EPO; IN ir MVĮ: rezultatų suvestinė, 2019 m., spalio mėn., EUIPO; INT ir įmonių veikla Europoje, 2015 m., birželio mėn. 
EUIPO)

6,8 % ES importo arba 121 mlrd. EUR
sudaro padirbtos prekės.

3,3 % pasaulio prekybos, 460 mlrd. EUR 
sudaro suklastotos prekės 

Padirbti produktai kelia pavojų vartotojų 
sveikatai ir saugai, taip pat aplinkai, nes 
neatitinka kokybės ir saugos standartų. 
Pastebėta, kad muitinės konfiskuoja daugiau 
žaislų, pesticidų ir farmacijos produktų, skirtų 
gydyti sunkioms ligoms.

6,4 % visų pardavimo apimčių
tiesiogiai prarandama kiekvienais metais.

83 mlrd. EUR pardavimo pajamų praran-
dama per metus.

671 000 darbo vietų prarandama 
per metus.
Visoje ES vyriausybės kasmet  
praranda daugiau nei 15 mlrd. EUR 
mokesčių ir socialinio draudimo  
įmokų:

MVĮ


