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Kopsavilkums 

 

Iepriekšējos gados TAXUD ĢD un EUIPO publicēja atsevišķus ziņojumus par ikgadējiem 

intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īstenošanas rezultātiem, ko sasniegušas attiecīgās izpildiestādes 

uz ES robežām un ES iekšējā tirgū. Abas struktūras tagad ir vienojušās kopīgi publicēt ikgadēju 

dokumentu, aprakstot visu iestāžu centienus un darbu, kas paveikts IĪT īstenošanas jomā. Šis 

izdevums sniedz datus par tādu preču aizturēšanu, ar kurām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma 

tiesības, kā arī citu saistītu informāciju par paveikto 2020. gadā. 

 

Šis dokuments “Intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana ES: rezultāti uz ES robežām un ES iekšējā 

tirgū 2020. gadā” ir sagatavots, izmantojot datus, kurus visu dalībvalstu muitas iestādes iesniegušas 

ES mēroga viltošanas un pirātisma apkarošanas informācijas sistēmā (COPIS)(1) par precēm, kas 

aizturētas uz ES robežām, kā arī datus par šādu preču aizturēšanu iekšējā tirgū(2), ko sniegušas 

tiesībaizsardzības iestādes 23 no 27 ES dalībvalstīm(3), izmantojot IĪT aizsardzības portālu (IPEP). 

Dokumenta mērķis ir sniegt noderīgu informāciju, kas ļautu izanalizēt pārkāpumus IĪT jomā ES, kā 

arī izstrādāt atbilstošus pretpasākumus. Plašākā mērogā šim dokumentam būtu jāsniedz ES 

politikas veidotājiem dati, lai izveidotu pierādījumu bāzi, ko izmantot par pamatu prioritāšu 

izvirzīšanai un politikas nostādņu sagatavošanai. 

 

Neraugoties uz valstu iestāžu centieniem, joprojām dažādu iemeslu dēļ trūkst vairāku datu. 

 

 

(1) Saskaņā ar attiecīgajiem ES tiesību aktiem muitas jomā (un jo īpaši Regulu (ES) Nr. 608/2013) COPIS ir ES mēroga 

viltošanas un pirātisma apkarošanas informācijas sistēma, kurā ir visi pieprasījumi veikt pasākumus un dati par visiem 

aizturēšanas gadījumiem. COPIS ir vienīgais juridiskais kanāls informācijas apmaiņai starp tiesību subjektiem un muitu. 

(2) Lai izvairītos no liekvārdības, visā dokumentā ES iekšējā tirgus daļa, kas atbilst kādai dalībvalstij, tiks dēvēta par 

konkrētās dalībvalsts tirgu. 

(3) Austrijas un Vācijas izpildiestādes nav sniegušas datus par preču aizturēšanu savas valsts tirgū, jo, pirmkārt, šo valstu 

tiesību akti neļauj policijai pēc savas iniciatīvas konfiscēt viltotas vai pirātiskas preces valsts tirgū, bet, otrkārt, šīs valstis 

vēl nav pievienojušās datu sniegšanas tīklam. Bez tam datus par preču aizturēšanu 2020. gadā vēl joprojām nav 

iesniegušas arī Somija un Zviedrija. 
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Preču aizturēšana uz ES robežām 2020. gadā 
 
To gadījumu skaits gadā(4), kad muitas iestādes uz ES robežām ir aizturējušas preces, ar kurām 

varētu tikt pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, 2020. gadā ievērojami samazinājās 

salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (no aptuveni 90 000 gadījumiem 2019. gadā līdz aptuveni 70 000 

gadījumiem 2020. gadā). Arī uzsākto procedūru skaits ir samazinājies no aptuveni 117 000 

procedūrām 2019. gadā līdz aptuveni 102 000 procedūrām 2020. gadā. Līdzīga tendence vērojama 

arī attiecībā uz aizturēto preču skaitu (ja 2019. gadā to skaits bija aptuveni 41 miljons, tad 

2020. gadā to skaits bija samazinājies līdz aptuveni 27 miljoniem). Tomēr aizturēto preču aplēstā 

vērtība ir nedaudz palielinājusies no aptuveni 759 miljoniem euro līdz aptuveni 778 miljoniem euro 

gan tādēļ, ka starp aizturētajām precēm bija dārgāki priekšmeti nekā iepriekšējā gadā (vairāk bija 

apģērbu), gan tādēļ, ka pieauga dažu aizturēto preču (pulksteņu) aprēķinātās cenas par vienību, kā 

rezultātā izpalika paredzamais aizturēto preču vērtības samazinājums, ņemot vērā to, ka tika 

aizturēts mazāks skaits preču. Covid pandēmijas izraisītā krīze noteikti ietekmēja uz robežas 

aizturēto preču skaitu 2020. gadā vairāku iemeslu dēļ, proti, pandēmijas pirmajos mēnešos 

tirdzniecības apjoms bija krities, pāri robežām tika vests mazāks daudzums preču, kā arī 

izpildiestādēm bija grūti nodrošināt ierastos kontroles pasākumus. 

 

Visvairāk procedūru attiecās uz izplatītākajām preču apakškategorijām, proti, ikdienas patēriņa 

precēm (apģērbiem un apaviem – gan sporta, gan ikdienas apaviem) un luksusa precēm (somām, 

sieviešu un vīriešu makiem, pulksteņiem). Savukārt starp piecām izplatītākajām precēm, kas tika 

aizturētas, visvairāk bija tādu apakškategoriju preces, kuras ir neliela izmēra, lētākas un galvenokārt 

tiek pārvadātas lielos sūtījumos konteineros vai kravas automobiļos (iepakojuma materiāli, šķiltavas, 

citas preces), bet bija arī ļoti daudz pārtikas produktu un apģērbu. Aizturēto preču aplēstās vērtība 

ziņā vislielāko apjomu veidoja luksusa preces, proti, rokas pulksteņi, apģērbs, somas, kabatas 

portfeļi, naudasmaki, kuru attiecīgajai oriģinālajai precei bija augsta kopējā iekšējā 

mazumtirdzniecības vērtība (jo īpaši konkrēto zīmolu dēļ). 

 

Runājot par to preču izcelsmi, ar kurām tiek pārkāptas IĪT un kuras tiek ievestas ES, apjomi liecina, 

ka galvenās izcelsmes valstis joprojām ir Ķīna (no kuras ieved lielāko daļu šādu preču), Honkonga 

 

(4) Katru gadījumu, kad notiek preču aizturēšana, sauc par lietu, kurā figurē viena vai pat vairāki miljoni atsevišķu preču, 

un tā var attiekties uz dažādām preču kategorijām un dažādiem tiesību subjektiem. Procedūru attiecībā uz katru tiesību 

subjektu konkrētajā lietā uzsāk muita. 
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(Ķīna) (galvenais mobilo tālruņu piederumu, kā arī etiķešu, birku un uzlīmju izcelsmes avots) un 

Turcija (galvenā apģērbu, medikamentu un aksesuāru izcelsmes valsts), kamēr vairākas citas valstis 

tiek minētas tikai saistībā ar atsevišķām preču kategorijām. 

 

Arī pārvadāšanas veids atspoguļo attiecību starp gadījumu skaitu un preču veidu. Lielākajā daļā 

gadījumu, kad tiek ievestas ikdienas patēriņa preces nelielā daudzumā, tiek izmantots pasts un 

kurjerpasts. Šādas preces kopā veido 85 % no visiem gadījumiem, bet tikai 5 % no preču skaita. 

Galvenokārt preces tiek ievestas ES pa jūru un sauszemi, kas kopā veido 87 % no visām 

pārvadātajām precēm, bet tikai 2,8 % no visiem gadījumiem. 

 

Kad preces tiek aizturētas uz ES robežām, konstatējot, ka tiek pārkāptās IĪT, pārsvarā tās ir preču 

zīmes, ar kurām tiek pārkāptās IĪT (vairāk nekā 72 % gadījumos, kad preces tika aizturētas, 

konstatējot vismaz vienu IĪT pārkāpumu, tika pārkāptas preču zīmju tiesības). Vēl tika pārkāptās 

dizainparaugu tiesības (vairāk nekā 27 % aizturēto preču), kā arī tika konstatēti pārkāpumi saistībā 

ar autortiesībām un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm (5). 

 

Gandrīz 83 % gadījumu procedūru preču aizturēšanai uzsāka muita, aizturētās preces tika 

iznīcinātas, izmantojot standarta vai mazos sūtījumos sūtītu preču iznīcināšanas procedūru pēc tam, 

kad preču īpašnieks un tiesību subjekts bija piekritis to iznīcināšanai. Aizturot preces, 7 % gadījumu 

vai nu tika ierosināta lieta, lai noteiktu pārkāpumu, vai arī preces tika aizturētas krimināllietas 

ietvaros, vai arī tika panākts ārpustiesas izlīgums. Tomēr 10 % gadījumu pēc procedūras 

piemērošanas preces tika atbrīvotas vai nu tāpēc, ka tiesību subjekts neatbildēja uz muitas nosūtīto 

paziņojumu, vai tāpēc, ka preces galu galā tika atzītas par oriģinālām, vai arī tādēļ, ka pārkāpums 

netika konstatēts. 

 

Aizturētās preces ES iekšējā tirgū 2020. gadā 
 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2020. gadā palielinājās to ES iekšējā tirgū aizturēto preču skaits, 

ar kurām tiek pārkāptas IĪT. Saskaņā ar datiem, kas dotajā brīdi saņemti no policijas, muitas 

iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, to preču skaits gadā, kuras aizturētas IĪT pārkāpumu dēļ, 

 

(5) Kopējais gadījumu skaits, kad preces tiek aizturētas, jo tiek konstatēti IĪT pārkāpumi, gan COPIS, gan IPEP pārsniedz 

aizturēto preču skaitu attiecīgi uz ES robežām un ES iekšējā tirgū. Šāda situācija ir izveidojusies tāpēc, ka abi instrumenti 

ļauj attiecināt vairākus IĪT pārkāpumus uz vienu aizturētu preci. 
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2020. gadā pieaudzis (46 miljoni) salīdzinājumā ar 2019. gadu (44 miljoni). Pandēmijas laikā 

noteiktās karantīnas dēļ un iztrūkstot datiem no Lielbritānijas tiesībaizsardzības iestādēm, minētie 

skaitļi ir nosacīti, taču tikai daļēji. Iekšējā tirgus izpildiestādes, kuras nesniedza datus par 

2020. gadu, 2019. gadā bija aizturējušas aptuveni 1,3 miljonus preču. Neraugoties uz 

iztrūkstošajiem datiem, ES iekšējā tirgū aizturēto preču skaits laikā no 2019. līdz 2020. gadam 

nedaudz pieauga, proti, līdz 1,6 miljoniem preču, kas liecina, ka aizturēto preču skaits gadā ir 

pieaudzis par 3,6 %. Tomēr šo aizturēto preču aplēstā vērtība samazinājās par 0,5 miljardiem euro, 

kas norāda uz 27 % lielu samazinājumu gadā, jo samazinājās galveno vai dārgāko aizturēto preču 

vienības vērtība (jo īpaši tas attiecas uz ierakstītiem CD/DVD, juvelierizstrādājumiem un 

aksesuāriem). 

 

Gan aizturēto preču skaita, gan aplēstās vērtības ziņā piecās lielākajās dalībvalstīs 2020. gadā 

kopumā tika aizturēti 89–93 % no kopējā aizturēto preču skaita iekšējā tirgū. Itālija nepārprotami 

ieņēma vietu saraksta augšgalā kā valsts, kurā tika aizturēts vislielākais skaits preču, proti, gandrīz 

40 %. Savukārt preču aplēstās vērtības ziņā pirmajā vietā bija Grieķija ar vairāk nekā 48 %. Piecu 

valstu vidū gan visvairāk aizturēto preču skaita, gan lielākās aplēstās vērtības ziņā bija arī Ungārija 

un Francija, bet šo sarakstu noslēdza Bulgārija un Horvātija, kurās šie skaitļi attiecīgi bija mazāki. 

 

Četru aizturēto preču apakškategorijās sarakstā augšgalā bija apģērbu piederumi gan ES iekšējā 

tirgū aizturēto preču skaita, gan to aplēstās vērtības ziņā, kam sekoja ierakstīti CD/DVD – arī attiecīgi 

gan skaita, gan vērtības ziņā. Četru ES iekšējā tirgū 2020. gadā visbiežāk aizturēto preču 

apakškategoriju sarakstu noslēdza iepakojuma materiāli un etiķetes, birkas, uzlīmes, savukārt 

apģērbi un ikdienas apavi noslēdza šo sarakstu aplēstās vērtības ziņā. Jāuzsver, ka iepakojuma 

materiāli, kurus iespējams izmantot, lai izgatavotu vēl vairāk viltotu preču, iepakojot izstrādājumus 

bez preču zīmēm viltotos iepakojuma materiālos, arī bija starp piecām visvairāk aizturētajām precēm 

uz ES robežām. 

 

Visbeidzot, aizturot preces ES iekšējā tirgū, tika konstatēts, ka visvairāk IĪT tiek pārkāptas ar preču 

zīmēm (vairāk nekā 76 % aizturētu preču). Citi IĪT pārkāpumi iekšējā tirgū bija saistīti ar 

dizainparaugiem (aptuveni 23 % aizturēto preču), autortiesībām (vairāk nekā 22 % aizturēto preču) 

un nedaudz mazākā apjomā ar patentiem. 
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Kopējie dati par preču aizturēšanu 2020. gadā – apkopotie dati uz ES robežām un ES iekšējā 
tirgū 
 
ES 2020. gadā tika aizturētas un konfiscētas aptuveni 66 miljoni viltoto preču(6). Tas nozīmē, ka 

salīdzinājumā ar 2019. gadu tādu preču skaits, kas tika aizturētas, bet netika atbrīvotas, ir 

samazinājies par gandrīz 13 % (76 miljoni preču). Vairāk nekā 69 % no šīm precēm tika aizturētas 

iekšējā tirgū, bet pārējās uz ES robežām. 

 

ES aizturēto viltoto preču aplēstā vērtība bija aptuveni 2 miljardi euro. Šī vērtība ir samazinājusies 

par aptuveni 19 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Gandrīz 65 % no aizturēto preču kopējās 

vērtības veidoja preces, kas bija aizturētas iekšējā tirgū, bet pārējo vērtības daļu veidoja preces, kas 

aizturētās uz ES robežām. 

 

Desmit dalībvalstis, kurās aizturēts vislielākais skaits preču, veidoja gandrīz 91 % no šī skaita gan 

preču apjoma, gan aplēstās preču vērtības ziņā. Itālijā tika aizturēts vislielākais preču skaits pēc 

apjoma, proti, vairāk nekā 34 % no kopējā aizturēto preču skaita, savukārt preču aplēstās vērtības 

ziņā pirmajā vietā bija Grieķija ar 34 %. 

 

Četras visbiežāk aizturēto preču apakškategorijas aizturēto preču skaita ziņā bija apģērbu 

piederumi, iepakojums, ierakstīti CD/DVD, kā arī etiķetes, birkas un uzlīmes. Šo četru 

apakškategoriju preces figurēja 49 % no visiem reģistrētajiem preču aizturēšanas gadījumiem. 

 

Aizturēto preču aplēstās vērtības ziņā četras izplatītākās aizturēto preču apakškategorijas bija 

apģērbu piederumi, apģērbs, ierakstīti CD/DVD un rokas pulksteņi. Šo apakškategoriju preces 

veidoja vairāk nekā 68 % no aplēstās 2020. gadā aizturēto preču vērtības. 

  

 

(6) Ir jāatzīmē, ka datus par kopējo aizturēto preču apjomu nevar uzskatīt par tikpat precīziem kā datus par preču 

aizturēšanu uz ES robežām un ES dalībvalstu tirgos, jo tās viltotās preces, kas tiek aizturētas uz ES robežām, bet vēlāk 

tiek atbrīvotas, netiek reģistrētas IĪT aizsardzības portālā, un tāpēc tās neparādās kopējos rezultātos. 
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