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338 miljardi EUR  –  viltoto preču tirdzniecības apjoms pasaulē 

 Viltoto un pirātisko preču starptautiskā tirdzniecība veido 461 miljardu 

USD (338 miljardus EUR), kas ir 2,5 % no visas pasaules tirdzniecības 

apjoma, liecina jaunākie pieejamie 2013. gada dati. 

 Eiropas Savienībā 5 % no visa importa bija viltoti un pirātiski produkti 

vērtībā līdz 85 miljardiem EUR. 

Tādi bija daži galvenie konstatējumi Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 

(EUIPO) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) šodien 

Parīzē publicētajā kopīgajā ziņojumā, kurā iekļauta kvantitatīva analīze par viltoto 

un pirātisko preču tirdzniecības vērtību pasaulē. 

Ziņojumā “Viltotu un pirātisku preču tirdzniecība: ekonomiskās ietekmes 

apzināšana” ir izmantoti dati no gandrīz pusmiljona muitas veikto konfiskāciju 

pasaulē, lai aprēķinātu viltošanas un pirātisma ekonomisko ietekmi uz 

starptautisko tirdzniecību. Tika konstatēts, ka viltoto un pirātisko preču izcelsmes 

vieta var būt jebkura ekonomika. Šajā parādībā liela nozīme ir jaunajām tirgus 

ekonomikas valstīm, kurās viltotās preces tiek vai nu ražotas, vai arī tās darbojas 

kā tranzīta zonas. 

Viltotie ražojumi var būt gan luksusa preces, rūpniecības produkti (piemēram, 

iekārtas, rezerves daļas vai ķimikālijas), gan patēriņa preces, kas var ietekmēt 

personīgo drošību (zāles, pārtika un dzērieni, medicīnas iekārtas vai rotaļlietas). 

Viltotāji arvien vairāk izmanto mazos sūtījumus, daļēji saistībā ar e-komercijas 

pieaugumu, kā arī lai samazinātu risku un finansiālas sekas notveršanas gadījumā. 

Zīmoli, kas visvairāk cieš no viltošanas, galvenokārt ir reģistrēti ESAO un ES 

dalībvalstīs, piemēram, ASV, Itālijā, Francijā, Šveicē, Japānā, Vācijā un Apvienotajā 

Karalistē. 

No otras puses, ziņojumā arī konstatēts, ka pārkāpumi arvien biežāk notiek 

jaunajās tirgus ekonomikas valstīs, parādot, ka viltošana rada risku inovatīviem 

uzņēmumiem neatkarīgi no to atrašanās vietas. 

Ziņojumā analizētos datus iesniedza Pasaules Muitas organizācija, Eiropas 

Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts, kā arī ASV 
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Muitas un robežaizsardzības iestāde, lai gūtu pareizu priekšstatu par viltošanas un 

pirātisma globālo ekonomisko ietekmi uz starptautisko tirdzniecību. 

EUIPO izpilddirektors António Campinos sacīja: 

 “Intelektuālais īpašums rada vērtību uzņēmumiem un ekonomikām, un godīga IĪ 

aizsardzība un veicināšana palīdz virzīt inovācijas un ekonomisko izaugsmi. Valdībām 

visā pasaulē ir vajadzīgi uzticami, uz pierādījumiem balstīti dati, lai novērtētu briesmas, 

ko viltošana un pirātisms rada valsts, ES un starptautiska līmenī. Šis ziņojums palīdzēs 

veikt šo uzdevumu.” 

Šis ziņojums tika sagatavots 18 mēnešu periodā ciešas EUIPO un ESAO 

sadarbības rezultātā. Vienlaicīgi EUIPO ir arī uzsācis pētījumu sēriju viltošanas 

ekonomiskās ietekmes kvantitatīvai noteikšanai ES galvenajās nozarēs. 

PAR EUIPO 

EUIPO ir ES lielākā decentralizētā aģentūra, kas atrodas Spānijas pilsētā Alikantē. 

Tā nodarbojas ar Eiropas Savienības preču zīmju (ESPZ) un reģistrēto Kopienas 

dizainparaugu (RKD) reģistrēšanu, kas nodrošina intelektuālā īpašuma aizsardzību 

visās 28 ES dalībvalstīs. EUIPO paspārnē atrodas arī Eiropas Intelektuālā īpašuma 

tiesību pārkāpumu novērošanas centrs. Līdz 2016. gada 23. martam EUIPO 

nosaukums bija Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM). 
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