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Šajā pētījumā ir dots kvantitatīvs pārskats par e-komercijas ļaunprātīgu izmantošanu, lai veicinātu 

viltotu preču tirdzniecību. Pēdējos gados e-komercija ir strauji paplašinājusies, jo patērētāji arvien 

vairāk uzticas preču un pakalpojumu pasūtīšanai tiešsaistē.  

Arvien pieaug to uzņēmumu skaits, kas veic uzņēmējdarbību pret patērētājiem (B2C).  No 

2018. gada līdz 2020. gadam mazumtirdzniecība tiešsaistē, kas ir B2C kopējās daļas apakškopa, 

lielākajās ekonomikās palielinājās par 41 % salīdzinājumā ar mazāk nekā 1 % pieaugumu kopumā 

mazumtirdzniecībā. Šo pieaugumu veicināja Covid-19 pandēmija, jo patērētāji veica pasūtījumus 

tiešsaistē mājsēdes laikā, kā arī izvairoties no veikalu apmeklējumiem. Pandēmijas laikā tiešsaistes 

vide kļuva arī par populārāku mērķi nelikumīgai tirdzniecībai.  Tiesībaizsardzības iestādes 

kiberdrošības jomā ziņoja par pieaugošiem e-noziegumu apmēriem, tostarp nelegālu preču, viltotu 

un nestandarta zāļu, testēšanas komplektu un citu ar Covid-19 saistītu preču piedāvājumiem. 

Pieaugošā e-komercijas popularitāte nepalika nepamanīta viltotājiem, kuri arvien vairāk izmanto e-

komerciju, lai pārdotu viltotas preces patērētājiem, no kuriem daži iegādājas preces, uzskatot tās 

par īstam, kamēr citi aktīvi meklē lētus viltojumus.  

Kvantitatīva analīze, aplūkojot attiecības starp e-komerciju un viltotu preču konfiscēšanas gadījumu 

skaitu un vērtību 2017.–2019. gadā, apstiprina saistību starp e-komerciju un viltotu preču nelikumīgu 

tirdzniecību. Analīzē redzams, ka sakarība kļūst izteiktāka, ja analīzē iekļauj rādītājus par nelikumīgu 

tirdzniecību ar viltojumiem, kuru tirgošanā ļaunprātīgi izmanto sīkpakas. Tas liek secināt, ka e-

komercijā iegādātās preces bieži tiek nosūtītas sīkpakās, jo īpaši izmantojot pasta pakalpojumus. 

Eiropas Savienības gadījumu izpētē, apkopojot datus par viltotu preču aizturēšanu saistībā ar e-

komerciju, ir sniegts plašāks ieskats par situāciju. No datiem redzams, ka pasta pakalpojumi ir 

iesaistīti 91 % viltotu preču aizturēšanas gadījumu saistībā ar e-komerciju. Turpretī pasts bija 

iesaistīts tikai 45 % ar e-komerciju nesaistītu viltojumu aizturēšanas gadījumu. Lieluma izteiksmē 

dati liecina, ka pasts ir iesaistīts 81,8 % aizturēšanas gadījumu saistībā ar e-komerciju salīdzinājumā 

ar tikai 8,9 % citu viltotu preču gadījumā. Attiecībā uz izcelsmi viltojumu avoti bija līdzīgi ar e-

komerciju saistītiem un nesaistītiem piegādes gadījumiem. Tomēr Ķīnas īpatsvars kopumā bija 

lielāks ar e-komerciju saistītu viltojumu gadījumā (75,9 % pret 45,9 % no kopējo aizturēšanas 

gadījumu skaita).  

ES aizturētajos viltojumos saistībā ar e-komerciju bija ietverts plašu preču diapazons – visvairāk 

apavi (33,7 % no kopējo aizturēšanu skaita), apģērbi (17,3 %), smaržas un kosmētikas līdzekļi 

(9,6 %), ādas izstrādājumi (8,7 %), elektriskās iekārtas un ierīces (6,5 %), rotaļlietas (5,5 %) un 

rokas pulksteņi (5,2 %).   
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Slikti dalībnieki ir izvērsušies e-komercijas tirgos, jo ir relatīvi viegli izveidot vietnes, kurās pārdod 

viltotas preces. Turklāt viņi joprojām atrod jaunus veidus, kā iefiltrēties uzticamās platformās ar 

saviem viltotajiem produktiem. Tiesībaizsardzības iestādes aktīvi iesaistās krāpniecisku vietņu 

identificēšanā un slēgšanā, kā arī sadarbojas ar galvenajiem platformu operatoriem un zīmolu 

īpašniekiem, lai vērstos pret viltojumu pārdošanu, taču šī problēma joprojām ir būtiska un pieaug.   

Viltojumu pārtveršanas grūtības ir kāpinājušās līdz ar e-komercijā pasūtīto produktu nosūtīšanas 

līdzekļiem. Viltotāji ir iemanījušies izmantot nepilnības izplatīšanas kanālos savām nelikumīgajām 

operācijām. E-komercijas gadījumā tas lielā mērā notiek pa pastu. Pastāv bažas, ka pasta iestādes 

un muita nav labi nostādītas, lai sīkpaku un vēstuļu sūtījumus pārbaudītu, vai tajos nav viltojumu. 

Tām ir ierobežotas iespējas atklāt viltojumus, ko tirgo starptautiskā mērogā, jo viltoto preču sūtījumi 

iet kopā ar miljardiem likumīgi tirgotu preču.  

Valdības ir veikušas virkni pasākumu, lai apkarotu viltotu preču pārdošanu tiešsaistē, tostarp 

izveidojot ar ieinteresētajām personām nolīgumus, kuru mērķis ir stiprināt sadarbību, un pastiprinot 

centienus atklāt un apkarot tīmekļa vietnes, kurās pārdod viltotas preces.  

Piemēram, Eiropas Savienībā Eiropas Komisija vadīja saprašanās memoranda izstrādi un 

īstenošanu platformu, zīmolu īpašnieku un citu ieinteresēto personu vidū, lai veicinātu labu praksi 

cīņā pret viltotu preču tirdzniecību internetā. Amerikas Savienotajās Valstīs valdība vadīja 

elektroniskās tirdzniecības darba grupas izveidi, apvienojot lielākās tiešsaistes platformas, lai 

sadarbotos attiecībā uz veidiem, kā apkarot viltotājus, kuri pārdod preces savās platformās. 

Austrālijā valdība izstrādā mehānismu, kas ļauj patērētājiem identificēt likumīgu produktu 

pārdevējus, sasaistot konkrētu zīmolu pilnvarotos pārdevējus ar valdības preču zīmju reģistru.  

Turklāt Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās Valstīs tiek apsvērts, ka tiesību akti un 

direktīvas, ja tās tiks pieņemtas, radītu jaunas sistēmas, lai apkarotu noziegumus e-komercijā, 

tostarp nelegālu preču tirdzniecību.      

Lielie platformu operatori ir izstrādājuši daudzpusīgas metodes viltotu produktu pārdošanas 

apkarošanai savās platformās. To centieni aptver pasākumus un mehānismus, iesaistot trešo 

personu pārdevējus, patērētājus, zīmolu īpašniekus un tiesībaizsardzības iestādes, kā arī stratēģiju 

izstrādi un ieviešanu viltojumu proaktīvai atklāšanai un novēršanai. Tomēr izrādās, ka platformu 

spēja pienācīgi pārbaudīt trešo personu pārdevējus ir problemātiska, un pastāvīgi tiek pieliktas pūles 

mehānismu uzlabošanai, lai identificētu un sodītu personas, kuras tirgo viltotas preces. 

Šajā ziņojumā sniegtajā analīzē redzams, ka viltotāju praktizētā tiešsaistes tirgu ļaunprātīga 

izmantošana ir ļoti dinamiska. Jāturpina pētīt, kā šī dinamika attīstās gan nozares līmenī, gan veicot 

konkrētu gadījumu izpēti. Turpmākajā darbā ir jāņem vērā dinamisko pārmaiņu niansētāki aspekti, 
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vienlaikus koncentrējoties uz to, kā uzlabot reaģēšanu uz jaunām problēmām, apzinot un veicinot 

efektīvas politikas nostādnes un prakses.  

 

 


