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KOPSAVILKUMS 

Kopīgais EUIPO un Eiropola draudu novērtējums ir stratēģisks ziņojums, kurā politikas 

veidotājiem, praktiķiem, uzņēmumiem un plašai sabiedrībai tiek sniegta jaunākā informācija 

par draudiem, ko rada intelektuālā īpašuma (IĪ) noziegumi, ar kuriem saskaras Eiropas 

Savienība (ES). 

 

Viltoto un pirātisko preču aplēstā vērtība ES ir līdz 119 miljardiem EUR, kas veido līdz 5,8 % 

no importa apjoma (1). Kopējais muitas dienestu atklāto viltotu preču skaits pie ES robežas 

un iekšējā tirgū kopš 2019. gada ir samazinājies. 2020. gadā tika aizturēti aptuveni 66 miljoni 

vienību salīdzinājumā ar 76 miljoniem vienību 2019. gadā. Covid-19 krīze ietekmēja 

konfiskācijas rezultātus 2020. gadā, samazinoties tirdzniecībai pandēmijas pirmajos 

mēnešos, samazinoties to preču skaitam, kas šķērso robežas, un rodoties papildu grūtībām, 

ar kurām saskaras tiesībaizsardzības iestādes, piemērojot parasto kontroli. 

 

Covid-19 pandēmija ir devusi impulsu arī noziedzīgajai ekonomikai. IĪ noziegumi, piemēram, 

viltotu preču ražošana un izplatīšana, šajā periodā ir strauji pieauguši. 

 

Viltotāji savu preču transportēšanai no izgatavošanas valsts uz galamērķa tirgiem bieži 

izmanto sarežģītus tirdzniecības maršrutus. Lai gan viltojumi lielā mērā tiek sūtīti uz ES ar 

kravu pārvadājumiem bez taras, pēdējos gados ir ievērojami palielinājusies 

eksprespārvadājumu pakalpojumu izmantošana, jo īpaši izmantojot mazas pakas. Šis 

ievērojamais pieaugums ir saistīts ar tiešsaistes tirdzniecības vietu izaugsmi. 

 

Noziedzīgie tīkli, kas organizē viltojumu importu ES, galvenokārt atrodas ārpus ES, kur notiek 

lielākās daļas viltoto preču ražošana. ES noziedzīgie tīkli ir atbildīgi par šo importēto viltoto 

preču izplatīšanu un dažos gadījumos par tādu iekārtu izplatīšanu, kurās samontē 

pusfabrikātus. 

 

Aizvien pieaugošais viltotu iepakojuma materiālu un pusfabrikātu imports Eiropas Savienībā 

skaidri norāda uz nelikumīgu ražošanas iekārtu atrašanos ES. Daudzās dalībvalstīs ir atklātas 

ražotnes, kuru vidū ir laboratorijas, kur ražo viltotus farmaceitiskos produktus, rūpnīcas, 

kurās marķē viltotu apģērbu un luksuspreces, nelikumīgu pesticīdu un cigarešu ražošanas un 

pārsaiņošanas iekārtas, rūpnīcas, kur atkārtoti uzpilda gan autentiskas, gan viltotas tukšās 

alkoholisko dzērienu pudeles, un slepenās rūpnīcas, kurās pārsaiņo viltotas smaržas. 

 

Tāpat kā daudzas citas noziedzīgas darbības, arī viltošana tagad lielā mērā ir atkarīga no 

digitālās jomas, lai iegūtu sastāvdaļas un izplatītu patērētājiem (gan materiālos, gan 

nemateriālos) produktus, izmantojot tiešsaistes platformas, sociālos plašsaziņas līdzekļus un 

tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumus. 
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Noziedznieki nelikumīgu preču importēšanai un transportēšanai izmanto viltotus 

dokumentus. Likumīgu uzņēmējdarbības struktūru, piemēram, mazumtirdzniecības kanālu, 

ļaunprātīga izmantošana, lai atvieglotu preču apriti un legalizētu nelikumīgu peļņu, ir viltotu 

preču tirdzniecības neatņemama sastāvdaļa. 

 

Viltotāji arvien vairāk vilto luksuspreces, kā arī plašu ikdienas preču klāstu. 

 

Apģērbs, aksesuāri un luksuspreces joprojām ir viena no populārākajām preču kategorijām 

viltošanas jomā. Šādas viltotas preces joprojām parasti pārdod fiziskajos tirgos un veikalos. 

 

Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi arvien vairāk skar elektroniskās/elektriskās ierīces, 

mobilos tālruņus un to sastāvdaļas. Dažas no vispieprasītākajām elektroniskajām precēm ir 

pakļautas riskam, ka tās tiks viltotas un reklamētas tiešsaistes tirdzniecības vietās pat pirms 

īsto preču parādīšanās tirdzniecībā. Viltotāji var mēģināt izmantot arvien lielāko pusvadītāju 

mikroshēmu iztrūkumu pasaulē, laižot tirgū viltotus pusvadītājus, piemēram, diodes. 

 

Pārtikas produkti un dzērieni ir populāri viltošanas objekti, un viltotāji nopietni apdraud 

patērētājus. Nelikumīgu pārtikas produktu, jo īpaši dzērienu ražošana kļūst arvien 

profesionālāka un sarežģītāka. Daži viltotāji izmanto pilnīgu uzņēmējdarbības modeli, kas 

aptver visu piegādes un izplatīšanas ķēdi. Noziedznieki vilto vai manipulē ar visu veidu pārtikas 

produktiem un maldina patērētājus, mainot marķējumu, ražošanas procesus, krāpnieciski 

norādot ģeogrāfisko izcelsmi un/vai aizstājot produktus. 

 

Viltotas smaržas un kosmētikas līdzekļi tiek atklāti ES gan kā lietošanai gatavas preces, gan kā 

produktu sastāvdaļas, ko izmanto, lai nelegālās ES laboratorijās radītu viltotos galaproduktus. 

Viltotāji turpina ražot ikdienas preces, tostarp šampūnu, zobu pastu, kosmētikas līdzekļus un 

mazgāšanas līdzekļus. Viltoto preču pārdošanas apjoma pieaugums tiešsaistē ir pastāvīga 

tendence. 

 

Pesticīdi iznīcina kaitīgos organismus augos vai uz tiem. Nelikumīgi ražotu pesticīdu 

tirdzniecība joprojām ir zema riska noziegums ar lielu peļņu no likumpārkāpēju puses, jo ir 

liels pieprasījums pēc nelikumīgi ražotiem produktiem un sistēma, kurā pārkāpējiem piemēro 

tikai nelielas sankcijas. Šī tirdzniecība rada ievērojamu peļņu no nelieliem sākotnējiem 

ieguldījumiem. 

 

Viltoto farmaceitisko produktu izcelsme lielākoties joprojām ir ārpus ES, lai gan tos var ražot 

arī nelegālās laboratorijās ES. Viltotu farmaceitisko preču izplatīšana gandrīz pilnībā ir 

pārgājusi no fiziskiem tirgiem uz tiešsaistes tirgiem, tostarp īpašām platformām, piemēram, 

tiešsaistes aptiekām, un plaši izmantotām sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām. 

Noziedzīgas grupas vilto arvien plašāku zāļu klāstu. Noziedznieki turpina izmantot iespējas, 

kas rodas Covid-19 pandēmijas dēļ. 

 

Pirātisms tagad ir gandrīz tikai un vienīgi digitāls noziegums. Patērētāju vēlmes plašsaziņas 

līdzekļu patēriņam ir pārorientējušās uz straumēšanas pakalpojumiem, lai piekļūtu digitālajam 

saturam, izmantojot dažādas lietotnes un platformas. Iesaistītie noziedznieki ir ieinteresēti 

izmantot progresīvus tehniskus pretpasākumus. Dažos gadījumos digitālā satura pirātisms ir 

saistīts ar citām kibernoziedzības darbībām, piemēram, šifrēšanu vai ļaunprogrammatūru 

izplatīšanu. 
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Tabakas izstrādājumi ir vienas no viltotajām precēm, par kurām tiek visbiežāk ziņots. 

Noziedzīgie tīkli ir spējuši saglabāt noziedzīgu uzņēmējdarbības modeli, izveidojot modernas 

un profesionālas ražošanas iekārtas, kas ir tuvāk to galamērķa tirgiem. Lai gan dažu pēdējo 

gadu laikā tabakas patēriņš ES ir samazinājies, patērēto nelikumīgo tabakas izstrādājumu 

tirgus daļa joprojām ir liela. 

 

Rotaļlietas, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, bieži tiek atklātas un konfiscētas gan ES, 

gan iebraucot tajā. Tās neatbilst noteikumiem par veselību un drošību un pakļauj bērnus 

nopietniem ar drošību saistītiem riskiem. Iestādes parasti atzīmē to konfiskācijas gadījumu 

skaita pieaugumu pirms svētkiem un to laikā. 

 

Intelektuālā īpašuma noziegumiem ir ievērojamas ekonomiskas sekas gan publiskajā, gan 

privātajā sektorā. Turklāt viltotām precēm var būt nopietna ietekme uz patērētāju veselību un 

drošību, kā arī negatīva ietekme uz vidi. 

 

GALVENĀS NORISES 
 

• Intelektuālā īpašuma noziegumi joprojām būtiski apdraud patērētāju veselību un drošību. 

Turklāt tas negatīvi ietekmē ES ekonomiku, jo ES 2019. gadā tika importētas viltotas un 

pirātiskas preces 119 miljardu EUR vērtībā, kas veido līdz 5,8 % no ES importa. Tas rada 

īpašas bažas, jo ES cenšas panākt ekonomikas atveseļošanos pēc pandēmijas. 

 

• Lai gan lielākā daļa viltotu preču, ko izplata ES, tiek ražotas ārpus ES, ir pazīmes, kas liecina, 

ka viltotu un standartiem neatbilstošu preču ražošana arvien vairāk notiek ES. Viltoto 

iepakojuma materiālu un pusfabrikātu bieža konfiskācija, tos ievedot ES, skaidri norāda uz 

to, ka ES ir ražošanas iekārtas — dažas no tām tiek daļēji samontētas, bet citas ir paredzētas 

pilniem ražošanas cikliem. 

 

• Covid-19 pandēmija ir radījusi jaunas uzņēmējdarbības iespējas viltotu un standartiem 

neatbilstošu preču izplatīšanai. Noziedzīgajiem tīkliem, kas iesaistīti ar intelektuālo īpašumu 

saistītos noziegumos, ir ļoti lielas iespējas pielāgot savu uzņēmējdarbības modeli, mainot 

orientāciju uz produktiem un mērketingu. 

 

• Tāpat kā daudzas citas noziedzīgas darbības, arī viltošana tagad lielā mērā ir atkarīga no 

digitālās jomas, lai iegūtu sastāvdaļas un izplatītu patērētājiem savus produktus (gan 

taustāmus, gan nemateriālus), izmantojot tiešsaistes platformas, sociālos plašsaziņas 

līdzekļus un tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumus. Covid-19 pandēmija ir vēl vairāk veicinājusi 

šo attīstību. 

 

• Lai gan viltotu preču ražošanas uzņēmumu, kas darbojas ES, finanšu dimensija lielā mērā 

joprojām nav apzināta, ir pierādījumi, ka viltotāji legalizē savus noziedzīgi iegūtos līdzekļus, 

izmantojot gan tradicionālās, gan sarežģītākas shēmas, kurās izmanto tehnoloģijas, 

tirdzniecībā balstītu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un ārzonas jurisdikcijas. 
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• Tiek uzskatīts, ka noziedzīgie tīkli, kas organizē viltotu preču importu un izplatīšanu ES, 

atrodas ārpus ES, kur notiek lielākās daļas viltoto preču ražošana. Noziedzīgie tīkli, kas 

atrodas ES, izplata importētas viltotas preces un dažos gadījumos izmanto iekārtas, kurās 

samontē pusfabrikātus. 

 

• Apģērbu un apģērba piederumus tirdzniecību veicina, izmantojot tiešraides straumēšanu, 

videomateriālus un sponsorētu reklāmu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, vēršoties pie 

klientiem ar maldīgiem atlaižu piedāvājumiem vai lētiem zīmoliem. 

 

• Viltotāji izmanto pusvadītāju mikroshēmu globālo piedāvājuma trūkumu. Mobilie tālruņi, to 

piederumi un sastāvdaļas ir vienas no visvairāk ietekmētajām precēm, kuras skar intelektuālā 

īpašuma dizaina un preču zīmju tiesību pārkāpumi. 

 

• Nelikumīgu pārtikas produktu, jo īpaši dzērienu ražošana kļūst arvien profesionālāka un 

sarežģītāka. Daži viltotāji izmanto pilnīgu uzņēmējdarbības modeli, kas aptver visu piegādes 

un izplatīšanas ķēdi. Aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pārkāpumi attiecas uz plašu 

produktu klāstu, un par tiem joprojām tiek plaši ziņots. 

 

• Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumi saistībā ar smaržām un kosmētiku attiecas uz 

ikdienas preču — galvenokārt šampūna, zobu pastas, kosmētikas un mazgāšanas līdzekļu — 

ražošanu. 

 

• Nelikumīgu pesticīdu tirdzniecība joprojām ir likumpārkāpēju īstenots noziegums ar zemu 

risku un lielu peļņu, kura pamatā ir liels pieprasījums pēc nelikumīgiem produktiem un zemas 

sankcijas likumpārkāpējiem, kas rada ievērojamu peļņu, veicot nelielu sākotnējo ieguldījumu. 

 

• Nelikumīgu farmaceitisko produktu ražošana tagad bieži notiek nelegālās laboratorijās ES. 

Tās ir grūti atklāt, un tās apgādā vairākus izplatītājus. Tomēr šo produktu izcelsme lielākoties 

joprojām ir ārpus ES. 

 

• Tīmekļa vietnes, kas nelikumīgi izplata audiovizuālo saturu, tiek izvietotas serveros visā 

Eiropā, Āzijā un Tuvajos Austrumos. Iesaistītie noziedznieki ir ieinteresēti izmantot 

progresīvus tehniskus pretpasākumus. Dažos gadījumos digitālā satura pirātisms ir saistīts 

ar citām kibernoziedzības darbībām, piemēram, šifrēšanu vai ļaunprogrammatūru 

izplatīšanu. Pirāti izmanto jaunās tehnoloģijas, lai slēptu digitālās pēdas, un izmanto 

starpniekserveru pakalpojumus, lai izveidotu noturīgus mitināšanas tīklus. Klātbūtne 

tiešsaistē Covid-19 pandēmijas laikā palielināja augstas kvalitātes straumēšanas ierīču 

piedāvājumu un dažādus nelikumīga satura piedāvājumus. 

 

• Noziedzīgie tīkli, kas iesaistīti nelikumīgā ražošanā, var īstenot noziedzīgu uzņēmējdarbības 

modeli, izveidojot modernas un profesionālas ražošanas iekārtas tuvāk galamērķa tirgiem. 
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INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA 

NOZIEGUMU IETEKME ES 
 

Intelektuālā īpašuma noziegumi negatīvi ietekmē ekonomiku, apkārtējo vidi un ES iedzīvotāju 

veselību un drošību. 

 

Nesenā pētījumā, ko veica EUIPO un ESAO, ir aplēsts, ka 2019. gadā ES tika importētas viltotas 

un pirātiskas preces 119 miljardu EUR vērtībā, kas ir līdz 5,8 % no ES importa (2). 

 

Lielākā daļa uzņēmumu, kuru intelektuālā īpašuma tiesības viltotāji pārkāpj, atrodas valstīs, 

kurās ir ļoti novatoriska ekonomika. Gandrīz 39 % no muitas konfiscētajām precēm 2017.–

2019. gadā bija produkti, ar kuriem tika pārkāptas ASV tiesību subjektu, kā arī ES tiesību 

subjektu no Francijas (18 %), Vācijas (16 %) un Itālijas (9,8 %) intelektuālā īpašuma tiesības (3). 

 

Vairākos nozaru pētījumos EUIPO ir aplēsis, ka viltošanas dēļ pārdošanas apjoms laikposmā 

no 2013. līdz 2017. gadam ir samazinājies par vairāk nekā 83 miljardiem EUR gadā. Tas 

kopsummā atbilst aplēstajiem zaudējumiem 15 miljardu EUR apmērā no nodokļu 

ieņēmumiem (4) un 671 000 zaudētām darbvietām. 

 

IĪ noziegumi nodara kaitējumu likumīgo ražotāju reputācijai, vienlaikus kaitējot godīgai 

ražošanai un kropļojot konkurenci tirgū. Turklāt daži IĪ noziegumi, piemēram, noziegumi 

farmācijas jomā, samazina pētniecībai un publiskai inovācijai pieejamos līdzekļus (5). 

 

IĪ noziegumi, jo īpaši tie, kas saistīti ar viltotām un neīstām zālēm, pārtikas produktiem un 

dzērieniem, kosmētiku, mājsaimniecības elektroprecēm un rotaļlietām, būtiski apdraud 

patērētāju veselību un drošību ES. Šīs produktu kategorijas veidoja vairāk nekā 15 % no 

kopējā uz ES ārējās robežas konfiscētā preču daudzuma (6). 

 

Viltotas zāles un higiēnas preces var nopietni kaitēt patērētāju veselībai. Tās bieži ražo 

nehigiēniskos apstākļos, to dara nekvalificēts personāls, un tās var saturēt augsta līmeņa 

toksiskas vielas, nepareizas aktīvās vielas, nepareizus to daudzumus vai vispār nesaturēt 

aktīvās vielas. Covid-19 pandēmija ir veicinājusi dažu nelikumīgu un viltotu medicīnisko un 

sanitāro produktu ražošanu un tirdzniecību (7) un vēl vairāk saasinājusi IĪ noziegumu radītos 

apdraudējumus. 

 

Nopietnas bažas rada arī pārtikas produktu un dzērienu viltošana. Viltoto produktu kvalitāte 

lielākoties ir neatbilstoša, un tie var saturēt bīstamus vai kaitīgus materiālus. Noziedznieki vilto 

gan luksuspreces, gan ikdienas pārtikas produktus, ja tie ir ienesīgi (8). 
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Arī viltotas un oriģinālam neatbilstošas rotaļlietas, elektroniskās ierīces un transportlīdzekļu 

detaļas apdraud cilvēku veselību un drošību. Uz viltotām rotaļlietām neattiecas likumā 

noteiktās stingrās drošības pārbaudes, un uz to iepakojuma nav brīdinājumu vai ieteikumu. 

Nelikumīgas elektroniskās preces, piemēram, televizora pierīces, var pārkarst, un tām var 

rasties elektriskie bojājumi. Neatbilstība normai, piemēram, slikti kontaktligzdu savienojumi, 

var izraisīt ugunsgrēku. 

 

Viltoti un standartiem neatbilstoši pesticīdi rada būtisku un pieaugošu apdraudējumu ES 

vides drošībai, jo šie produkti var ilgstoši piesārņot lauksaimniecības zemi, tajā audzētos 

pārtikas produktus, gaisu un ūdeni. Ķīmisko produktu, piemēram, nelikumīgu pesticīdu un 

farmaceitisko produktu, nepareiza glabāšana un iznīcināšana (9) rada papildu riskus. IĪ 

noziegumi rada lielu risku apkārtējai videi, cilvēku veselībai un drošībai, kā arī legālajai 

ekonomikai. 
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