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Kopsavilkums 

 

Kopš vienošanās 2020. gadā TAXUD ĢD un EUIPO kopīgi publicē ikgadēju dokumentu, kurā 

izklāstīti visu iestāžu centieni un paveiktais darbs intelektuālā īpašuma tiesību (IĪT) īstenošanas 

jomā. Šis otrais izdevums sniedz datus par tādu preču aizturēšanu, ar kurām tiek pārkāptas 

intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī citu saistītu informāciju par 2021. gadu. 

 

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

tirgū 2021. 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 21 no 27 ES dalībvalstīm(3), izmantojot IĪT aizsardzības portālu (IPEP). 

Dokumenta mērķis ir sniegt noderīgu informāciju, kas ļautu analizēt 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. 

 

 

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

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

visiem preču aizturēšanas gadījumiem. COPIS ir vienīgais juridiskais kanāls informācijas apmaiņai starp tiesību 

īpašniekiem un muitu. 

(2) Grieķijas 2021. gada ziņojumā trūkst datu par preču aizturēšanu. 

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

konkrētās dalībvalsts tirgu. Austrijas un Vācijas iestādes nav sniegušas datus par aizturēšanām savu valstu tirgos, jo, 

pirmkārt, šo valstu tiesību akti neļauj policijai ex officio konfiscēt viltotas vai pirātiskas preces valsts tirgū, un, otrkārt, šīs 

valstis vēl nav pievienojušās datu sniegšanas tīklam. Turklāt Dānijas, Luksemburgas, Slovēnijas un Zviedrijas valstu tirgos 

joprojām trūkst datu par preču aizturēšanām 2021. gadā, lai gan šo valstu datu trūkums 2021. gadā nekādā ziņā nemaina 

tendenču vispārējo ainu. 
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Preču aizturēšana uz ES robežām 2021. gadā 
 
To gadījumu skaits gadā(4), kad muitas iestādes uz ES robežām ir aizturējušas preces, ar kurām 

varētu tikt pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, 2021. gadā nedaudz pieauga salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu (no aptuveni 70 000 gadījumiem 2020. gadā līdz aptuveni 75 000 gadījumiem 

2021. gadā). Arī uzsākto procedūru skaits ir palielinājies no aptuveni 102 000 procedūrām 

2020. gadā līdz aptuveni 124 000 procedūrām 2021. gadā. Ir vērojamas izteiktākas izmaiņas 

attiecībā uz aizturēto izstrādājumu skaitu (no aptuveni 27 miljoniem 2020. gadā līdz aptuveni 

42 miljoniem 2021. gadā), pat pārsniedzot pirms Covid-19 pandēmijas rādītāju 2019. gadā. Tomēr 

aizturēto izstrādājumu aplēstā vērtība ir tikai nedaudz palielinājusies (no aptuveni 778 miljoniem 

EUR līdz aptuveni 806 miljoniem EUR). Aizturēto produktu grozā pāreja no dārgāku uz lētāku 

produktu kategorijām, kā arī aplēstās vērtības samazināšana par vienību dažās aizturēto 

izstrādājumu kategorijās (gan no vislielākajām, gan visdārgākajām) izskaidroja aizturēto preču 

vērtības nelielo pieaugumu 2021. gadā. Tas notika, neraugoties uz šajā gadā (kas bija Covid-19 

pandēmijas otrais gads) aizturēto izstrādājumu skaita ievērojamo pieaugumu. Par visiem šiem 

pieaugumiem ziņots arī bez trūkstošajiem datiem par preču aizturēšanām uz Grieķijas robežas (5). 

 

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

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

un vīriešu makiem, smaržām un kosmētiku, kā arī pulksteņiem). Attiecībā uz aizturēto izstrādājumu 

skaitu – pirmās piecas pozīcijas ieņem apakškategorijas, kurās preču vienība parasti ir mazāka gan 

izmēra, gan vērtības ziņā, un šīs vienības galvenokārt tiek transportētas lielākām partijām, 

piemēram, konteineros (iepakojuma materiāli, citas preces, mobilo tālruņu aksesuāri, rotaļlietas, citi 

ķermeņa kopšanas līdzekļi). Attiecībā uz aizturēto preču aplēsto vērtību – saraksta augšgalā bija 

luksusa preces, kuru oriģināliem ir augsta mazumtirdzniecības vērtība par preču vienību vietējā tirgū 

(īpaši, ņemot vērā iesaistītos zīmolus), piemēram, pulksteņi, apģērbs, somas, sieviešu un vīriešu 

maki, juvelierizstrādājumi. Aizturēto preču saraksta vidū nokļuva neierastas preces (mobilo tālruņu 

aksesuāri), ko var izskaidrot ar šīs kategorijas aizturēto preču lielo apjomu. 

 

 

(4) Katru preču aizturēšanas gadījumu sauc par lietu, kurā figurē viens vai pat vairāki miljoni atsevišķu izstrādājumu, un 

lieta var attiekties uz dažādām preču kategorijām un dažādiem tiesību īpašniekiem. Procedūru attiecībā uz katru tiesību 

īpašnieku konkrētajā lietā uzsāk muita. 

(5) Vēsturiski tas veido 5 %-6 % no viltoto preču aizturēšanām uz ES robežas, attiecīgi ņemot vērā preču vienību skaitu un 

to aplēsto vērtību. 
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Runājot par preču izcelsmi, ar kurām tiek pārkāptas IĪT un kas nonāk ES, apjomi liecina, ka vadībā 

ir Ķīna, tad seko Turcija un Honkonga (Ķīna). Lielākajā daļā preču kategoriju Ķīna ir galvenā 

izcelsmes valsts. Turklāt to identificēto (6) preču vidū, kas ievestas no Ķīnas un aizturētas, jo ar tām 

tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, visbiežāk ir preces no iepakojuma materiālu 

kategorijas. No Turcijas ievesto preču klāstā dominē apģērbs, savukārt no Honkongas (Ķīnas) 

visvairāk ieved etiķetes, birkas un uzlīmes. 

 

Attiecībā uz transportēšanas veidu lielākais aizturēšanas gadījumu skaits 2021. gadā joprojām bija 

preces, kas nosūtītas pa pastu un kurjerpastu. Tomēr dažu pēdējo gadu laikā pa pastu pārsūtīto 

preču aizturēšanas gadījumi ir pastāvīgi samazinājušies, savukārt ar kurjerpastu pārsūtīto preču 

aizturēšanas gadījumu skaits ir pieaudzis. Skaitliski to viltoto izstrādājumu skaits, kas aizturēti pēc 

transportēšanas pa jūru un sauszemi, joprojām veido lielāko aizturēto preču daļu, tajā pat laikā viltoto 

preču sūtījumu skaits pa gaisu, ar kurjerpastu un pa pastu ir palielinājies. 

 

Visbeidzot, attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu veidiem, ko pārkāpj ar aizturētajām 

precēm, joprojām dominē preču zīmes (vai nu Eiropas Savienības, valsts un/vai starptautiskas). 

 

Tomēr produkti, kas aizturēti uz ES robežas un par kuriem ziņots, jo tie pārkāpj IĪ tiesības, gadu 

gaitā joprojām ir tikai neliela to aplēsto viltoto un pirātisko preču daļa, kas ievestas ES tirgū. 

Piemēram, salīdzinot ar aplēsto šādu preču apjomu ESAO un EUIPO ziņojumos par nelikumīgu 

tirdzniecību, viltotās preces, kas aizturētas uz ES robežas, veidoja ne mazāk kā 0,73 % no to viltoto 

preču aplēstās vērtības, kas šķērsoja robežu 2013. gadā, savukārt 2016. un 2019. gadā šī vērtība 

bija attiecīgi vismaz 0,38 % un 0,45 %. 

 

Aizturētās preces ES iekšējā tirgū 2021. gadā 
 
Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2021. gadā palielinājās to ES iekšējā tirgū aizturēto preču skaits, 

ar kurām tiek pārkāptas IĪT. Saskaņā ar policijas, muitas un tirgus uzraudzības iestāžu sniegtajiem 

datiem to preču skaits, ar kurām pārkāptas IĪT un par kurām paziņots, ka tās ir aizturētas 2021. gadā 

(53 miljoni), bija par aptuveni 7 miljoniem lielāks nekā 2020. gadā (46 miljoni). Tas ir pieaugums par 

16 % gadā. Šis pieaugums noticis, kaut arī dažas iekšējā tirgus tiesībaizsardzības iestādes, kuras 

ziņoja 2020. gadā, nesniedza datus par 2021. gadu un kaut to veiktie preču aizturēšanas gadījumi 

 

(6) Identificēto produktu apakškategorijās nav iekļautas preces, kas apzīmētas kā “citas preces”. 
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2020. gadā bija niecīgi. Neraugoties uz aizturēto preču vienību skaita pieaugumu, šo vienību aplēstā 

vērtība (aptuveni 1253 miljoni EUR) samazinājās par 46 miljoniem EUR, kas ir par 3,5 % gadā, jo 

aizturēto preču apakškategoriju grozs pārvirzās lētāku produktu virzienā. 

 

Gan aizturēto preču vienību skaita, gan aplēstās vērtības ziņā sešās lielākajās dalībvalstīs 

2021. gadā kopumā notika vairāk nekā 95 % no kopējām aizturēšanām iekšējā tirgū. Vadībā 

nepārprotami bija Itālija, proti, gandrīz 62 % vienību ziņā un vairāk nekā 63 % aplēstās vērtības 

izteiksmē. Francija, Nīderlande, Spānija un Ungārija arī ierindojās vadošajās sešās pozīcijās gan 

preču vienību skaita, gan aplēstās vērtības ziņā, savukārt Portugāle un Grieķija noslēdza sarakstu 

attiecīgi aizturēto vienību skaita un aplēstās vērtības izteiksmē. 

 

Piecās galvenajās preču apakškategorijās pēc to preču skaita, par kurām ziņots, ka tās aizturētas 

ES iekšējā tirgū, pirmajā vietā ierindojās “citas preces”, kam sekoja cigaretes un etiķetes, birkas un 

uzlīmes, un mazākā mērā apģērbi un audio/video aparatūra. Aplēstās vērtības ziņā četru 

apakškategoriju grupa (tekstilizstrādājumi, apģērbi, audio/videoaparatūra un apavi, kas nav 

paredzēti sportošanai) ar līdzīgu kopējo procentuālo īpatsvaru ieņēma pirmo vietu, kam sekoja 

cigaretes. 

 

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

zīmēm (vairāk nekā 93 % aizturētu izstrādājumu). Iekšējā tirgū tika pārkāpti arī citi tiesību veidi, 

piemēram, autortiesības (aptuveni 6 % no aizturētajām preču vienībām) un dizainparaugi (aptuveni 

0,7 %). 

 

Kopējie dati par preču aizturēšanu 2021. gadā – apkopotie dati uz ES robežām un ES iekšējā 
tirgū 
 
ES 2021. gadā (7) tika aizturēti un konfiscēti aptuveni 86 miljoni viltoto preču vienību. Tas nozīmē, 

ka salīdzinājumā ar 2020. gadu tādu preču skaits, kas tika aizturētas, bet netika atbrīvotas, ir būtiski 

pieaudzis par gandrīz 31 % (66 miljoniem vienību). Aptuveni 62 % no šīm precēm tika aizturētas 

iekšējā tirgū, bet pārējās uz ES robežām. 

 

 

(7) Dati par kopējiem aizturēšanas gadījumiem precīzi nesakrīt ar datiem par aizturēšanas gadījumiem uz ES robežas, 

pieskaitot datus par aizturēšanas gadījumiem ES iekšējā tirgū, jo kopējos rezultātos nav reģistrētas viltotas preces, kas 

aizturētas uz ES robežas, bet vēlāk atbrīvotas. 
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ES aizturēto viltoto preču aplēstā vērtība bija vairāk nekā 1,9  miljardi EUR. Salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu šī vērtība ir samazinājusies par aptuveni 3 %, lai gan vienību skaits ir palielinājies. 

Šī pretruna atbilst viltojumu aizturēšanas iekšējā tirgū kopējai situācijai, kā jau iepriekš paskaidrots. 

Gandrīz 65 % no aizturēto preču kopējās vērtības 2021. gadā veidoja preces, kas bija aizturētas 

iekšējā tirgū, bet pārējo vērtības daļu veidoja preces, kas aizturētās uz ES robežām. Šie procentuālie 

rādītāji atbilst 2020. gada rādītājiem. 

 

Desmit dalībvalstis ar ziņoto aizturēšanas gadījumu lielāko skaitu veidoja gandrīz 97 % pēc preču 

apjoma un 93 % pēc aplēstās preču vērtības. Itālijā reģistrēja vislielāko individuālo daļu pēc 

apjoma – vairāk nekā 39 % no kopējā preču aizturēšanas gadījumu skaita un vairāk nekā 41 % pēc 

aplēstās vērtības. 

 

Kopumā piecas visizplatītākās apzināto aizturēto preču apakškategorijas pēc aizturēto preču vienību 

skaita visā ES bija iepakojuma materiāli, cigaretes, etiķetes, birkas, uzlīmes, apģērbi un rotaļlietas. 

Šīs piecas apakškategorijas veidoja vairāk nekā 53 % aizturēto preču. Attiecībā uz paziņoto preču 

aplēsto vērtību identificēto produktu apakškategorijās vadošo vietu ieņēma apģērbi, pulksteņi, 

audio/video aparatūra, tekstilizstrādājumi un apavi, kas nav paredzēti sportošanai. Šīs piecas 

apakškategorijas veidoja gandrīz 54 % no 2021. gadā paziņoto aizturēto preču aplēstās vērtības. 
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