
 

                    

 

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI 

2020 m. birželio 10 d. 

Dėl klastojimo ES kasmet prarandama 15 mlrd. EUR 
valstybės biudžeto pajamų 

 
➢ Nauji skaičiavimai rodo dėl klastojimo prarastų nacionalinio biudžeto pajamų mastą 
➢ Lietuvoje dėl klastojimo kosmetikos ir asmens higienos gaminių sektorius praranda 

8,6 proc. pardavimo pajamų  
➢ Vis dažniau su prekyba suklastotomis prekėmis siejamos organizuotos 

nusikalstamos grupės 
 
Kaip pranešama šiandien paskelbtoje naujoje Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 
(EUIPO) ataskaitoje, dėl klastojimo daromos ekonominės ir socialinės žalos valstybės biudžetas 
netenka pajamų, o iš klastojimo gautomis pajamomis gali būti finansuojami sunkūs nukaltimai, kaip 
antai prekyba narkotikais ir pinigų plovimas. 
 
Ataskaitoje apskaičiuota, kad dėl rinkoje esančių suklastotų prekių valstybių biudžetai visoje ES 
praranda iš viso iki 15 mlrd. EUR per metus, nes surenkama mažiau tiesioginių ir netiesioginių 
mokesčių, taip pat socialinių įmokų, kurių nesumoka neteisėti gamintojai.  
 
Be to, EUIPO vertinimu, dėl klastojimo ES kasmet kosmetikos ir asmens higienos gaminių 
sektorius, spiritinių gėrimų ir vyno sektorius, farmacijos sektorius, žaislų ir žaidimų sektorius 
praranda iki 19 mlrd. EUR pardavimo pajamų. Klastojami gaminiai nėra taip nuodugniai 
išbandomi kaip originalūs gaminiai, siekiant įsitikinti, kad jie saugūs žmonėms vartoti ar naudoti. 
 
Nuo 2019 m., kai EUIPO paskelbė paskutinę tokią analizę, kosmetikos ir asmens higienos gaminių 
sektoriuje prarastos pardavimo pajamos išaugo daugiau kaip 2,5 mlrd. EUR. Palyginti su kitais 
nagrinėtais sektoriais, šio sektoriaus nuostoliai išaugo labiausiai. Dėl prekių klastojimo 
kosmetikos ir asmens higienos gaminių sektoriuje visoje ES kasmet prarandama 14,1 proc. 
pardavimo pajamų (9,6 mlrd. EUR). Lietuvoje šis skaičius siekia 8,6 proc. 
 
EUIPO analizė rodo, kad užregistruotos pavojingos suklastotos prekės įvertintos kaip 
keliančios rimtą pavojų vartotojams. Daugelis šių prekių buvo skirtos vaikams, tai buvo žaislai, 
vaikų priežiūros prekės ar vaikiški drabužiai. 
 
EUIPO ir Europolo atlikti tyrimai taip pat atskleidžia sąsajas tarp klastojimo ir kitų sunkių 
nusikaltimų. Nuo 2016 m. teisėsaugos pareigūnai visoje ES įvykdė 29 dideles kovos su klastojimu 
ir piratavimu operacijas, nukreiptas prieš organizuotas grupuotes, taip pat užsiimančias kita sunkia 
nusikalstama veikla, įskaitant prekybą narkotikais ir pinigų plovimą.  
 
EUIPO vykdomasis direktorius Christian Archambeau teigia: 
 

„Klastojimas nėra nusikaltimas, nuo kurio niekas nenukenčia. Dėl prekių klastojimo mažėja 
teisėtų įmonių pardavimo apimtys, o valstybės biudžetas negauna labai reikalingų pajamų. 
Tokie gaminiai aiškiai kelia pavojų juos vartojančių ar naudojančių asmenų sveikatai ir 
saugai. Tačiau, kaip matyti iš mūsų bendro su Europolu darbo, iš klastojimo veiklos 
gautomis lėšomis taip pat gali būti finansuojami sunkūs organizuoti nusikaltimai. Siekiant 
deramai spręsti šią problemą, būtina visais lygmenimis imtis suderintų tarptautinių 
veiksmų.“ 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/


 

                    

Dabartiniai įverčiai pateikiami 2020 m. ataskaitoje dėl INT pažeidimų padėties. Čia taip pat 
pristatomas EUIPO ES ir pasaulio mastu atliktas darbas intelektinės nuosavybės srityje, 
pateikiamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Europos patentų 
tarnybos (EPT) atliktų tyrimų išvados. 
 
Padėties ataskaitoje taip pat nagrinėtas suklastotų ir piratinių prekių kiekis tarptautinėje prekyboje 
ir sektorių, kuriuose intelektinės nuosavybės teisės itin svarbios, ekonominė reikšmė ekonomikos 
augimui ir darbo vietoms. Ataskaitoje pateikiama naujų įžvalgų apie tai, kaip mažosios ir vidutinės 
įmonės (MVĮ) naudojasi intelektine nuosavybe. 
 
APIE EUIPO 
 
EUIPO – tai decentralizuota ES agentūra, kurios būstinė yra Alikantėje (Ispanija). Tarnyba 
registruoja Europos Sąjungos prekių ženklus (ESPŽ) ir tvarko registruotąjį Bendrijos dizainą 
(RBD). Ženklai ir dizainas suteikia intelektinės nuosavybės apsaugą visose ES valstybėse narėse. 
Be to, EUIPO bendradarbiauja su ES nacionalinėmis ir regioninėmis intelektinės nuosavybės 
tarnybomis. 
 
Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras įsteigtas 2009 m., kad 
padėtų saugoti ir ginti intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su vis didesne intelektinės 
nuosavybės teisių pažeidimo Europoje grėsme. 2012 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 386/2012 šis centras buvo perkeltas į EUIPO. 

 
 
 
 
 
 
Kontaktai žiniasklaidai 

Ruth McDonald  

Tel.: +34 96 513 7676 

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
mailto:Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

