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Kasmet dėl klastojimo 13 svarbių 
ekonomikos sektorių patiria 60 mlrd. EUR 

nuostolių. 
 
 
Naujo Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) tyrimo 
duomenimis, kasmet dėl klastojimo 13 ekonomikos sektorių patiria 60 mlrd. EUR 
nuostolių. 
 
Pastaruosius 5 metus EUIPO stebėjo klastojimo daromą ekonominę žalą sektoriuose, 
kuriuose tikėtini intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai. 
 
Sprendžiant iš šiandien nurodomų skaičių, dėl rinkoje esančių suklastotų prekių 
tiesioginiai metiniai nuostoliai tuose sektoriuose sudaro 60 mlrd. EUR, t. y. 7,5 proc. jų 
apyvartos. 
 
Sukaupti nuostoliai atitinka 116 EUR vienam ES piliečiui per metus. 
 
Kadangi teisėti gamintojai pagamina mažiau, nei pagamintų, jei prekės nebūtų 
klastojamos, yra įdarbinama mažiau darbuotojų; todėl šiuose sektoriuose buvo 
panaikinta 434 000 darbo vietų. 
 
Ataskaitos duomenimis, dėl klastojimo tiesioginiai pardavimai šiuose 13 sektorių 
Lietuvoje sumažėja 15,7 proc. Tai atitinka apie 279 mln. EUR, arba 96 EUR vienam 
Lietuvos gyventojui per metus. 
 
13 sektorių, kurie buvo tirti yra šie: kosmetikos ir asmens priežiūros produktų; 
aprangos, avalynės ir aksesuarų; sporto prekių; žaislų ir žaidimų; juvelyrinių dirbinių ir 
rankinių laikrodžių; rankinių ir lagaminų; muzikos įrašų; spiritinių gėrimų ir vyno; vaistų; 
pesticidų; išmaniųjų telefonų; padangų ir akumuliatorių. 
 
Šie skaičiai yra tiriamojo darbo, kuris buvo atliktas EUIPO per pastaruosius 5 metus, 
dalis ir jo rezultatai yra pirmą kartą pateikiami vienoje ataskaitoje. Šiandien paskelbtoje 
apibendrinamojoje ataskaitoje taip pat apžvelgiami tyrimai, kuriuose nagrinėjama 
intelektinės nuosavybės nauda ES ekonomikai ir žala, kurią tarptautinei prekybai daro 
klastojimas bei piratavimas. Be to, ataskaitoje apžvelgiami ir veiksmai kovai su 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, kurių imasi valstybinės, regioninės ir 
tarptautinės institucijos. 
 
EUIPO vykdomasis direktorius António Campinos teigia: 
 

„Per pastaruosius 5 metus mūsų parengta ataskaita ir tyrimas pirmą kartą 
leidžia aiškiai suvokti klastojimo ir piratavimo poveikį ES ekonomikai ir 
darbo vietų kūrimui bei suteikia žinių apie intelektinės nuosavybės teisės 
pažeidimo būdus. Tyrime taip pat atskleidžiamas teigiamas intelektinės 
nuosavybės poveikis užimtumui ir augimui. Šia savo veikla siekiame 
užtikrinti, kad politikos atstovai ir piliečiai neturėtų jokių abejonių dėl 
intelektinės nuosavybės vertės ir žalos, kurią gali sukelti jos pažeidimai“. 
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PASTABA REDAKTORIAMS 
 
13 paveiktų sektorių yra šie: kosmetikos ir asmens priežiūros produktų; aprangos, 
avalynės ir aksesuarų; sporto prekių; žaislų ir žaidimų; juvelyrinių dirbinių ir rankinių 
laikrodžių; rankinių ir lagaminų; muzikos įrašų; spiritinių gėrimų ir vyno; vaistų; 
pesticidų; išmaniųjų telefonų; padangų ir akumuliatorių. Toliau pateikiami skaičiai 
atspindi tiesioginius nuostolius kiekviename sektoriuje ir yra remiamasi valiutos kursais, 
galiojusiais 2015 m., kai buvo atlikta ataskaitos duomenų analizė. 
 
APIE EUIPO 
 
EUIPO – tai decentralizuota ES agentūra, kurios būstinė yra Alikantėje (Ispanija). 
Tarnyba yra atsakinga už Europos Sąjungos prekių ženklų (ESPŽ) ir registruotųjų 
Bendrijos dizainų (RBD) registravimą. Ženklai ir dizainai suteikia intelektinės 
nuosavybės apsaugą visose ES valstybėse narėse. Be to, EUIPO bendradarbiauja su 
ES valstybinėmis ir regioninėmis intelektinės nuosavybės tarnybomis. EUIPO rengia 
„DesignEuropa“ apdovanojimus. 
 
Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsenos centras buvo įsteigtas 
2009 m., siekiant prisidėti prie intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ir gynimo bei 
padėti kovoti su vis didesne intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo Europoje 
grėsme. Šis centras 2012 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 386/2012 buvo perkeltas į EUIPO. 
 
 
 
Atstovai spaudai 
 
Laura Casado 
Tel. +34 965138934 
Laura.CASADO@euipo.europa.eu 

Claire Castel 
Tel. +34 626346627 
Claire.CASTEL@euipo.europa.eu 

 
Ruth McDonald 
Tel. +34 965137676 
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 
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