BOJ PROTI KAZNIVIM DEJANJEM NA PODROČJU INTELEKTUALNE LASTNINE
Kazniva dejanja na področju intelektualne lastnine so kompleksen pojav in se zaradi
hitrega napredka tehnologije, poslovanja ter svetovnih trendov hitro razvijajo.
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Spletno okolje prinaša ponarejevalcem in piratom številne priložnosti.
Spletne kršitve avtorskih pravic so čedalje bolj pereča težava. Kriminalne
združbe po vsej EU samo z nezakonito televizijo prek internetnega
protokola ustvarijo približno 1 milijardo EUR prihodkov na leto.
(vir: Nezakonita televizija prek internetnega protokola (IPTV) v Evropski uniji, raziskava
spletnih modelov, s katerimi se kršijo pravice intelektualne lastnine, november 2019, EUIPO)

Razvoj e-trgovanja in nizki poštni stroški so prav tako privedli do vse
pogostejšega pošiljanja ponarejenega blaga v majhnih paketih in s hitro
kurirsko službo.

2

Kazniva dejanja na področju intelektualne lastnine vzbujajo
zaskrbljenost, saj se izvajajo na mednarodni ravni, povezana pa so z
organizirano polikriminaliteto.
Proizvodnja in distribucija ponarejenih izdelkov je povezana z mednarodnimi
hudodelskimi združbami ter širšim naborom kaznivih dejanj, vključno z
goljufijo, davčno utajo, kibernetskim kriminalom in trgovino z ljudmi.
(vir: Threat assessment report on counterfeiting and piracy (Poročilo o ponarejanju in
piratstvu z oceno ogroženosti), junij 2019, Europol in EUIPO)

Nove prometne poti prinašajo dodatne priložnosti za uvoz v Evropsko
unijo.
Nove tehnologije, kot sta denimo veriženje blokov in umetna inteligenca, prinašajo
obetavne poti za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine. Za učinkovit boj proti
kaznivim dejanjem na področju intelektualne lastnine je potreben odločen in
usklajen odziv vseh deležnikov, vključno z oblikovalci politik, organi kazenskega
pregona ter industrijo in posredniki.
https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

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

EUIPO

POMEMBNOST
PRAVIC
INTELEKTUALNE
LASTNINE IN
VPLIV
KRŠITEV
Pravice intelektualne lastnine zagotavljajo spodbude in pošteno
nagrado za inovativnost ter ustvarjalnost, ki sta glavni odliki Evrope.
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VREDNOST PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE (PIL) V EVROPSKI UNIJI (EU)

… za državljane in potrošnike
Državljani izražajo visoko podporo pravicam intelektualne lastnine:
POMEMBNOST PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

... za gospodarstvo
Panoge z nadpovprečno uporabo pravic intelektualne lastnine:
predstavljajo 45 % celotne
gospodarske dejavnosti
(BDP) v EU (6,6 bilijona EUR)

Potrošniki

DIGITALNE VSEBINE
83 % jih ima raje zakonit dostop do spletnih
digitalnih vsebin

predstavljajo 96 %
celotnega izvoza blaga EU
v druge dele sveta

prispevajo neposredno 29 % vseh
delovnih mest v EU (39 %, če
upoštevamo posredne učinke na
zaposlovanje v drugih sektorjih) in
zagotavljajo plače, ki so za 47 % višje
kot v drugih panogah
(vir: Gospodarske panoge, v katerih se intenzivno uporabljajo pravice intelektualne lastnine,
in gospodarska uspešnost v Evropski uniji, september 2019, EUIPO in Evropski patentni urad)

... za mala in srednje velika podjetja (MSP)
MSP, ki so imetniki vsaj ene znamke, modela ali patenta, imajo:

VIŠJE PRIHODKE

MSP

97 % se jih zaveda pomembnosti pravic
intelektualne lastnine

za 32 % višji prihodki na zaposlenega

MLADI POTROŠNIKI „OD 15. DO 24. LETA STAROSTI“
13 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih
kupilo ponaredek
21 % anketiranih je v zadnjih 12 mesecih
dostopalo do piratskih digitalnih vsebin

(vira: Pregled stanja na področju intelektualne lastnine in mladih, oktober 2019,
Evropski državljani in intelektualna lastnina, marec 2017, EUIPO)

VPLIV KRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE
Kot kaže vrsta študij posameznih sektorjev, ki
jih ponarejanje posebej prizadene (vključno s
sektorji kozmetičnih izdelkov, oblačil, obutve,
modnih dodatkov, zdravil, vina, pesticidov ipd.),
je gospodarski in družbeni vpliv kršitev pravic
intelektualne na ravni EU velik.

Za 6,8 % uvoza v EU ali
121 milijard EUR je ponaredkov.
Na leto je neposredno izgubljenih
6,4 % vseh prihodkov od prodaje.
Na leto je izgubljenih 83 milijard EUR
prihodkov od prodaje.

VEČJO MOŽNOST ZA RAST
+21 % jih dosega rast
+10 % jih dosega visoko rast
MSP V EU
9 % evropskih MSP ima registrirane pravice intelektualne lastnine

(vira: Podjetja z visoko rastjo in pravice intelektualne lastnine: Profil obetavnih MSP v Evropi z vidika pravic intelektualne
lastnine, maj 2019, EUIPO in Evropski patentni urad; Pregled stanja na področju intelektualne lastnine za MSP,
oktober 2019, EUIPO; Pravice intelektualne lastnine in uspešnost podjetij v Evropi: ekonomska analiza, junij 2015, EUIPO)

3,3 % svetovne trgovine oziroma
460 milijard EUR odpade na
ponarejeno blago.

Na leto je izgubljenih 671 000
delovnih mest.

Ponarejeni izdelki prinašajo tveganja
za zdravje in varnost potrošnikov ter
Države po vsej EU na leto izgubijo
za okolje, saj niso skladni s standardi
več kot 15 milijard EUR davkov in
kakovosti in varnosti. Ugotovljeno je bilo
prispevkov za socialno zavarovanje. povečanje carinskih zasegov ponarejenih
igrač, pesticidov in zdravil, namenjenih
zdravljenju hudih bolezni.
(vira: Trgovina s ponarejenim in piratskim blagom, marec 2019, OECD in EUIPO; Poročilo o stanju na področju kršitev
pravic intelektualne lastnine, junij 2019, EUIPO; Kvalitativna študija o tveganjih, ki jih ponaredki predstavljajo za potrošnike,
junij 2019, EUIPO)

