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Preses relīze 
Luksemburgā, 2020. gada 3. decembrī 

Revidenti pārbauda intelektuālā 
īpašuma tiesību aizsardzību 
Eiropas Savienībā 
Intelektuālais īpašums ir vitāli svarīgs ES ekonomikai. Tādējādi laba tā aizsardzība vienotajā 
tirgū ir būtisks Savienības konkurētspējas elements. Ņemot to vērā, Eiropas Revīzijas palāta 
sāk revīziju, lai novērtētu ES intelektuālā īpašuma aizsardzības sistēmas efektivitāti. 

Intelektuālais īpašums ir ļoti svarīgs Eiropas ekonomikai. Intelektuālā īpašuma tiesības stimulē 
inovāciju, radošumu un tehnoloģiju attīstību. Intelektuālā īpašuma tiesības arī nodrošina 
aizsardzību pret neatļautu kopēšanu un tādējādi novērš viltošanu un pirātismu. Tā ir sarežģīta un 
arvien pieaugoša problēma. Papildus jautājumam par ekonomisku kaitējumu tas var būt arī 
sabiedrības drošības jautājums, kā skaidri redzams Covid-19 pandēmijas laikā. 

Tas jo īpaši attiecas uz vairākām nozarēm, kurās ES uzņēmumi ir vadošie pasaulē: apģērbs, 
luksuspreces un zāles ir tikai dažas no šīm nozarēm. Tiek lēsts, ka nozares, kas lielā mērā paļaujas 
uz intelektuālo īpašumu, rada gandrīz 45 % no Eiropas Savienības IKP 6,6 triljonu EUR vērtībā, 
vienlaikus nodrošinot gandrīz trešdaļu no ES kopējās nodarbinātības. 

“Bez efektīviem intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanas līdzekļiem tiek kavēta inovācija un 
jaunrade un samazinās investīcijas,” teica par šo revīziju atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas 
locekle Ildikó Gáll-Pelcz. “Tādēļ intelektuālā īpašuma tiesības ir ārkārtīgi svarīgas iekšējā tirgus 
sekmīgai darbībai.”  

ES ir ieviesusi tiesisko regulējumu intelektuālā īpašuma tiesību saskaņošanai visā Eiropas 
Savienībā. Līdztekus dalībvalstīm Eiropas Komisijai un citām ES struktūrām, piemēram, 
ES Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO), ir milzīga atbildība nodrošināt pienācīgu un vienotu 
intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību visā ES.  
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Nesen sāktā revīzija koncentrējas uz ES preču zīmēm, Kopienas dizainparaugiem un 
ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Tās mērķis ir novērtēt, vai šīs intelektuālā īpašuma tiesības 
vienotajā tirgū ir labi aizsargātas.  

Vispārīga informācija  

Intelektuālais īpašums attiecas uz prāta jaunradi, piemēram, izgudrojumiem, mākslas darbiem, 
simboliem, nosaukumiem un attēliem, ko izmanto tirdzniecībā. Saskaņā ar starptautiskajiem 
līgumiem intelektuālā īpašuma tiesības tradicionāli iedala divās kategorijās:  

— autortiesības, kas attiecas uz literāriem darbiem, filmām un mūziku, un 
— rūpnieciskā īpašuma tiesības, kas attiecas uz patentiem (izgudrojumiem), preču 

zīmēm, dizainparaugiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN).  

Lai atbalstītu ES atveseļošanas un izturētspējas iniciatīvu, Eiropas Komisija 2020. gada 
25. novembrī publicēja jaunu Intelektuālā īpašuma rīcības plānu (Intellectual Property Action 
Plan). 

Šodien publicētais ieskats gaidāmajā revīzijā sniedz informāciju par revīzijas uzdevumu, pie kura 
revidenti pašlaik strādā, attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā. 
Revīziju plānots pabeigt 2021. gada otrajā pusē. Revīzijas ieskatu pamatā ir sagatavošanās darbs, 
kas paveikts līdz revīzijas sākšanai, un tie nav uzskatāmi par revīzijas apsvērumiem, 
secinājumiem vai ieteikumiem. Pilns šā revīzijas ieskata teksts angļu valodā ir pieejams 
ERP tīmekļa vietnē eca.europa.eu. 

2019. gada maijā ERP publicēja atzinumu par EUIPO. 
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