ZWALCZANIE PRZESTĘPSTW ZWIĄZANYCH Z WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Przestępstwa związane z własnością intelektualną są złożone i zmieniają się w szybkim
tempie wraz z rozwojem technologii, działalności gospodarczej oraz tendencji światowych.
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Otoczenie internetowe stwarza nowe możliwości dla fałszerzy i piratów.
Naruszenie praw autorskich w internecie stanowi poważne wyzwanie. Sama
nielegalna telewizja ITPV generuje blisko 1 mld EUR rocznie na rzecz działalności
przestępczej w całej UE.
(Źródło: Nielegalna telewizja IPTV w UE, badanie na temat modeli biznesowych wykorzystywanych
do naruszeń praw własności intelektualnej w internecie (ang. Illegal IPTV in the EU, research on online
infringing business models), listopad 2019 r., EUIPO).

Rozwój handlu elektronicznego oraz niskie koszty pocztowe doprowadziły również
do tego, że towary podrobione są coraz częściej wysyłane w małych paczkach
ekspresowymi przesyłkami kurierskimi.
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Przestępstwa związane z własnością intelektualną stanowią poważny problem
o znaczeniu międzynarodowym i są powiązane ze zorganizowaną przestępczością
wielorodzajową.
Produkcja i dystrybucja produktów podrobionych powiązana jest z
międzynarodowymi zorganizowanymi grupami przestępczymi, jak również szerzej
rozumianymi przestępstwami, w tym nadużyciem finansowym, uchylaniem się
od opodatkowania, cyberprzestępczością i handlem ludźmi.
(Źródło: Sprawozdanie na temat oceny zagrożeń związanych z podrabianiem produktów i piractwem
(ang. Threat assessment report on counterfeiting and piracy), czerwiec 2019 r., Europol-EUIPO).

Nowe szlaki transportowe otwierają nowe możliwości przywozu towarów do Unii
Europejskiej.
Nowe technologie, takie jak łańcuch bloków i sztuczna inteligencja, stwarzają
obiecujące możliwości egzekwowania praw własności intelektualnej. Skuteczne
zwalczanie przestępstw związanych z własnością intelektualną wymaga
stanowczej i skoordynowanej odpowiedzi wszystkich zainteresowanych stron,
takich jak decydenci, organy egzekwowania prawa, a także przemysł i pośrednicy.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl
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ZNACZENIE
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PRAW
Prawa własności intelektualnej służą zapewnieniu zachęt oraz odpowiedniego
wynagradzania innowacji i kreatywności, które są głównymi atutami Europy.
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WARTOŚĆ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

…dla obywateli i konsumentów
Obywatele w znacznym stopniu wspierają prawa własności intelektualnej:
ZNACZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

... dla gospodarki

97% dostrzega znaczenie praw własności intelektualnej

Sektory, które intensywnie korzystają z praw własności intelektualnej odpowiadają za:
Konsumenci
45% produktu
krajowego brutto (PKB)
w UE (6,6 bln EUR)

96% unijnych towarów
wywożonych do pozostałych
części świata

TREŚCI CYFROWE
83% woli uzyskać legalny dostęp do treści cyfrowych w internecie
MŁODZI KONSUMENCI „W WIEKU 15–24 LAT”
13% zakupiło podrobione towary w ciągu ostatnich 12 miesięcy
21% miało dostęp do pirackich treści cyfrowych w internecie
w ciągu ostatnich 12 miesięcy

(Źródła: Tabela wskaźników w zakresie własności intelektualnej i młodzieży (ang. IP and Youth scoreboard), październik 2019 r.
Obywatele UE i własność intelektualna (ang. EU citizen and IP), marzec 2017 r., EUIPO).

Bezpośrednio 29% wszystkich miejsc
pracy w UE (39%, jeśli dodamy
pośredni wpływ na zatrudnienie w
innych sektorach) i płace, które są o 47%
wyższe niż wynagrodzenie wypłacane w
innych sektorach
(Źródło: Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej a wynik gospodarczy w Unii Europejskiej (ang.
IPR intensive industries and economic performance in the European Union), wrzesień 2019 r., EUIPO-EPO).

SKUTKI NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Gospodarcze i społeczne skutki naruszenia praw własności intelektualnej mają ogromne znaczenie na szczeblu UE, jak wykazały
różne badania na temat sektorów szczególnie narażonych na
zjawisko podrabiania produktów (w tym kosmetyków, odzieży,
obuwia, akcesoriów, farmaceutyków, win, pestycydów itd.).

... dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które posiadają co najmniej jeden znak
towarowy, wzór lub patent:
GENERUJĄ WYŻSZE DOCHODY

MŚP

O 32% wyższe dochody na pracownika
MAJĄ WIĘKSZĄ SZANSĘ NA ODNOTOWANIE WZROSTU
GOSPODARCZEGO
+21% odnotowuje wzrost gospodarczy
+10% odnotowuje znaczny wzrost gospodarczy

MŚP UE
9% europejskich MŚP korzysta z zarejestrowanych praw własności intelektualnej
(Źródła: Przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu i prawa własności intelektualnej: profil praw własności intelektualnej MŚP o wysokim potencjale w
Europie (ang. High growth firms and IPR: IPR profile of high-potential SMEs in Europe), maj 2019 r., EUIPO-EPO. Tablica wyników dla MŚP i własności
intelektualnej (ang. IP and SME scoreboard), październik 2019 r., EUIPO. Prawa własności intelektualnej i wyniki przedsiębiorstw w Europie (ang. IPR and
firm performance in Europe), czerwiec 2015 r., EUIPO).

6,8% przywozu do UE, lub 121 mld EUR,
stanowią towary podrobione
6,4% całkowitej sprzedaży zostaje
bezpośrednio utracone każdego roku
83 mld EUR ze sprzedaży zostaje
utraconych każdego roku

3,3% handlu światowego, 460 mld EUR,
stanowią towary podrobione
Produkty

podrobione

stanowią

671 000 miejsc pracy zostaje utraconych zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa
każdego roku
konsumentów, a także dla środowiska,
Rządy w całej UE tracą rocznie ponad
15 mld EUR z powodu niezapłaconych
podatków i składek na ubezpieczenie
społeczne

ponieważ nie są zgodne z normami
jakości i bezpieczeństwa. Odnotowano
większą liczbę zajęć przez organy celne
podrobionych zabawek, pestycydów i
produktów farmaceutycznych mających
na celu zwalczanie poważnych chorób.

(Źródła: Tendencje w handlu towarami podrobionymi i pirackimi (ang. Trends in trade in Counterfeit and pirated goods), marzec 2019 r., OECD-EUIPO.;
Sprawozdanie na temat stanu naruszeń praw własności intelektualnej (ang. Status report on IPR infringement), czerwiec 2019 r., EUIPO. Badanie jakościowe
na temat zagrożeń stwarzanych przez produkty podrobione dla konsumentów (ang. Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers), czerwiec
2019 r., EUIPO).

