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Pasaulyje parduodamų suklastotų prekių vertė – 338 mlrd. eurų


Remiantis naujausiais duomenimis (2013 m.), tarptautinės prekybos
suklastotomis ir piratinėmis prekėmis vertė – 461 mlrd. dolerių (338 mlrd.
eurų) ir ji sudaro 2,5 proc. visos pasaulinės prekybos.



Europos Sąjungoje suklastotos ir piratinės prekės sudarė 5 proc. viso
importo, ir jų vertė buvo 85 mlrd. eurų.

Tai tik kelios išvados, kurias šiandien Paryžiuje bendrai paskelbtoje ataskaitoje
pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) ir Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO). Šioje ataskaitoje taip pat
pateikiama pasaulinės prekybos suklastotomis ir piratinėmis prekėmis kiekybinė
analizė.
Ataskaitoje „Prekyba suklastotomis ir piratinėmis prekėmis. Ekonominio poveikio
nustatymas“ siekiant apskaičiuoti ekonominį suklastotų ir piratinių prekių poveikį
tarptautinei prekybai, remiamasi beveik pusės milijono prekių konfiskavimo atvejų
visame pasaulyje duomenimis. Ataskaitoje teigiama, kad suklastoti ir piratiniai
gaminiai gali būti kilę iš bet kurios šalies. Prie šio reiškinio plitimo didele dalimi
prisideda besivystančios ekonomikos šalys, kuriose yra prekių ir klastočių
gamintojų arba jos yra tranzito zonos.
Klastojamos įvairios prekės – nuo prabangos, pramoninių gaminių (mašinos,
atsarginės dalys ar cheminės medžiagos) iki vartotojams skirtų prekių, kurios gali
kelti grėsmę jų saugumui (vaistai, maistas ir gėrimai, medicininė įranga ar žaislai).
Klastotojai vis dažniau klastotes siunčia mažomis siuntomis, daugiausia dėl to, kad
išaugo elektroninė prekyba ir taip pat tai yra būdas sumažinti riziką įkliūti ir
išvengti finansinių nuobaudų.
Labiausiai nuo klastojimo nukenčiantys prekių ženklai pirmiausia registruoti EBPO
ir ES šalyse narėse, pavyzdžiui, JAV, Italijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Japonijoje,
Vokietijoje ir JK.
Ataskaitoje rašoma, kad taip pat daugėja registruotų teisių subjektų ir
besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse ir tai rodo, kad klastojimas kelia rimtų
problemų inovatyvioms įmonėms, nesvarbu, kur jos būtų įsikūrusios.
Siekiant padėti suprasti tikslų tarptautinės suklastotų ir piratinių prekių prekybos
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poveikį pasaulinei ekonomikai, ataskaitoje nagrinėjamus duomenis pateikė
Pasaulio muitinių organizacija, Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos
generalinis direktoratas ir Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnyba.
EUIPO vykdomasis direktorius António Campinos sako:
„Intelektinė nuosavybė yra įmonių pelno ir ekonomikos augimo šaltinis ir stipri
intelektinės

nuosavybės apsauga ir teisių užtikrinimas padeda plėtoti inovacijas ir ekonomikos
augimą. Viso pasaulio šalių vyriausybėms reikalingi patikimi, įrodymais pagrįsti
duomenys, kad jos galėtų įvertinti klastojimo ir priratavimo būdu gaminamų prekių
keliamą pavojų nacionaliniu, ES ir tarptautiniu lygmeniu. Ši ataskaita padės joms
įgyvendinant šią užduotį.“
Šiandien paskelbta ataskaita buvo parengta per 18 mėnesių ir yra glaudaus EUIPO
ir EBPO bendradarbiavimo rezultatas. EUIPO taip pat atlieka įvairius tyrimus, kad
nustatytų ekonominį klastojimo poveikį pagrindiniuose sektoriuose ES.

Apie EUIPO
EUIPO yra didžiausia ES decentralizuot agentūra, įsikūrusi Alikantėje (Ispanijoje).
Tarnyba

registruoja

Europos

Sąjungos

prekių

ženklus

(ESPŽ)

ir

tvarko

registruotuosius Bendrijos dizainus (RBD). Ženklai ir dizainai suteikia intelektinės
nuosavybės apsaugą visose 28 ES valstybėse narėse. EUIPO taip pat valdo
Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centrą. Iki 2016 m.
kovo 23 d. EUIPO buvo žinoma kaip Vidaus rinkos derinimo tarnyba (VRDT).
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