CĪŅA AR NOZIEGUMIEM PRET INTELEKTUĀLO ĪPAŠUMU
Noziegumi pret intelektuālo īpašumu ir sarežģīti un strauji mainīgi, attīstoties kopā ar tehnoloģijām, uzņēmējdarbību un globālajām tendencēm.

1

Tiešsaistes vide rada jaunas iespējas viltotājiem un pirātiem.
Autortiesību pārkāpumi tiešsaistē ir nopietna problēma. Nelegālā interneta
protokola televīzija (IPTV) vien gadā noziedzīgiem uzņēmumiem visā ES
ienes gandrīz 1 miljardu EUR.
(Avots: Nelegāla IPTV ES, pētījumi par tiešsaistes uzņēmējdarbības modeļiem, ar kuriem tiek
izdarīti tiesību pārkāpumi, 2019. gada novembris, EUIPO)

E-komercijas attīstība un zemās pasta sūtījumu izmaksas ir arī radījušas
situāciju, ka viltotas preces arvien vairāk tiek sūtītas mazās paciņās un ar
kurjeru.

2

Noziegumi pret intelektuālo īpašumu ir nopietna problēma starptautiskā
mērogā, kam ir saikne ar organizētu polikriminalitāti.
Viltotu produktu ražošana un izplatīšana ir saistīta ar starptautiskām
organizētās noziedzības grupām, kā arī ar plašākām noziedzīgām darbībām,
tostarp krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, kibernoziedzību un
cilvēku tirdzniecību.
(Avots: Viltošanas un pirātisma draudu novērtējuma ziņojums, 2019. gada jūnijs, Eiropols–
EUIPO)

Jauni transporta ceļi sniedz papildu iespējas importam Eiropas Savienībā.
Jaunās tehnoloģijas, piemēram, blokķēde un mākslīgais intelekts, sniedz daudzsološus
veidus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai. Intelektuālā īpašuma noziegumu
efektīvai apkarošanai ir nepieciešama visu attiecīgo ieinteresēto personu, piemēram,
politikas veidotāju, tiesībaizsardzības iestāžu, kā arī nozares un starpnieku, spēcīga un
koordinēta reakcija.

https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/
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INTELEKTUĀLĀ
ĪPAŠUMA TIESĪBU
NOZĪME UN
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SEKAS
Intelektuālā īpašuma tiesības nodrošina stimulus un taisnīgu atlīdzību inovācijām un radošumam, kas ir Eiropas galvenās vērtības.
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INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU VĒRTĪBA EIROPAS SAVIENĪBĀ (ES)

… ekonomikai
Nozares, kurās intelektuālā īpašuma tiesību izmantojums ir virs vidējā līmeņa,
ir:
45 % no kopējās
ekonomiskās aktivitātes
(IKP) ES (6,6 triljoni EUR)

96 % no ES preču
eksporta uz citām
pasaules valstīm

… iedzīvotājiem un patērētājiem
Iedzīvotāji pauž lielu atbalstu intelektuālā īpašuma tiesībām:
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NOZĪME
97 % atzīst intelektuālā īpašuma tiesību nozīmi

Patērētāji

DIGITĀLAIS SATURS
83 % dod priekšroku dod priekšroku likumīgai
piekļuvei tiešsaistes digitālajam saturam
JAUNIE PATĒRĒTĀJI “VECUMĀ NO 15 LĪDZ 24 GADIEM”
13 % pēdējo 12 mēnešu laikā iegādājušies viltojumus
21 % piekļuvuši pirātiskam digitālajam saturam
pēdējo 12 mēnešu laikā

(avoti: Intelektuālā īpašuma un jaunatnes rezultātu apkopojums, 2019. gada oktobris, ES pilsoņi un intelektuālais
īpašums, 2017. gada marts, EUIPO)

Tieši 29 % no visām darbavietām
ES (39 %, pievienojot netiešo
nodarbinātības ietekmi citās nozarēs) un maksā algas, kas ir par
47 % lielākas nekā citās nozarēs
(Avots: Intelektuālā īpašuma tiesību ietilpīgās nozares un ekonomiskie rādītāji Eiropas Savienībā, 2019. gada
septembris, EUIPO–EPO)

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU PĀRKĀPUMU IETEKME
ES līmenī intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu
ekonomiskā un sociālā ietekme ir būtiska, kā parādīts
virknē pētījumu par nozarēm, kuras ir īpaši neaizsargātas pret viltojumiem (tostarp kosmētika, apģērbi,
apavi, aksesuāri, medikamenti, vīni, pesticīdi u. tml.)

… mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)
MVU, kam pieder vismaz viena preču zīme, dizainparaugs vai patents, sastāda:

LIELĀKI IEŅĒMUMI

MVU

Par 32 % lielāki ieņēmumi uz vienu
darbinieku

LIELĀKA VARBŪTĪBA PIEDZĪVOT IZAUGSMI
+21 % piedzīvo izaugsmi
+10 % piedzīvo lielu izaugsmi
ES MVU
9 % Eiropas MVU īpašumā ir reģistrētas intelektuālā īpašuma tiesības

(avoti: Uzņēmumi ar lielu izaugsmi un intelektuālā īpašuma tiesības: Augsta potenciāla MVU intelektuālā īpašuma
tiesību profils Eiropā, 2019. gada maijs, EUIPO–EPO; Intelektuālā īpašuma un MVU rezultātu apkopojums, 2019. gada
oktobris, EUIPO; Intelektuālā īpašuma tiesības un uzņēmumu darbības rezultāti Eiropā , 2015. gada jūnijs, EUIPO)

6,8 % no ES importa jeb 121 miljards EUR sastāv no viltojumiem.
6,4 % no kopējā pārdošanas apjoma
katru gadu sastāda tiešos zaudējumus.
zaudēti 83 miljardi EUR pārdošanas
apgrozījuma gadā.
Gadā tiek zaudēts 671 000 darbavietu.
Valdības visā ES zaudē
gadā vairāk nekā 15 miljardus EUR
nodokļos un sociālās apdrošināšanas
iemaksās.

3,3 % no pasaules tirdzniecības
apjoma, 460 miljardi EUR ir viltotas
preces
Viltoti izstrādājumi rada risku gan
patērētāju veselībai un drošībai, gan arī
videi, jo tie neatbilst kvalitātes un drošības
standartiem. Ir novērots pieaugums
muitas konfiscētu viltotu rotaļlietu,
pesticīdu un farmācijas produktu smagu
slimību ārstēšanai apjomā.

(avoti: Viltotu un pirātisku preču tirdzniecības tendences, 2019. gada marts, ESAO–EUIPO; Statusa ziņojums par intelektuālā
īpašuma tiesību pārkāpumiem, 2019. gada jūnijs, EUIPO; Kvalitatīvs pētījums par viltojumu radītajiem riskiem patērētājiem,
2019. gada jūnijs, EUIPO)

