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1. STRESZCZENIE 
SPRAWOZDANIE Z EGZEKWOWANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ PRZEZ UE W LATACH 2013–

2017: WYNIKI NA GRANICACH UE I W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 

 

 
W 2012 r. EUIPO ( 1 ) opracował narzędzie wsparcia rozpoznania w zakresie podrabiania towarów 
(ACIST). W 2013 r., w ramach mandatu europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw 
własności intelektualnej (zwanego dalej „obserwatorium”) (2 ), EUIPO udostępnił bazę danych ACIST 
wszystkim organom egzekwowania prawa w każdym państwie członkowskim UE, tym samym tworząc 
„społeczność ACIST”. 
 
Baza danych, która w czerwcu 2019 r. została włączona do IP Enforcement Portal, zawiera dane 
statystyczne dotyczące zatrzymań towarów, wobec których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa 
własności intelektualnej. Baza danych konwertuje zgromadzone dane w zharmonizowany format tak, aby 
można je było porównywać i grupować. 
 
Sprawozdanie UE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej za lata 2013-2017: wyniki na 
granicach UE i w państwach członkowskich jest pierwszą wspólną analizą dwóch źródeł danych, 
mianowicie zatrzymań na granicach UE i na rynkach krajowych. 
 
Planowana jest regularna aktualizacja i publikacja pierwszego wydania poświęconego zatrzymaniu 
podrobionych i pirackich towarów (3). EUIPO opracowało sprawozdanie na podstawie analizy danych 
dotyczących zgłoszonych zatrzymań na granicach UE i opublikowanych na IP Enforcement Portal przez 
organy celne za pośrednictwem DG TAXUD oraz analizy zatrzymań na rynkach krajowych przez 24 z 28 
organów egzekwowania prawa państw członkowskich. 
 
Celem niniejszego sprawozdania jest informowanie organów egzekwowania prawa i decydentów w UE o 
tendencjach i danych szacunkowych zatrzymanych i podrobionych i pirackich towarów oraz opracowanie 
bazy dowodowej dla przyszłych polityk i priorytetów. 
 
W czasie przygotowywania niniejszego sprawozdania dane liczbowe dotyczące zatrzymań na granicach 
UE były dostępne za analizowany okres dla 100% państw członkowskich. Jednak dane dotyczące 
zatrzymań na rynkach krajowych nie były dostępne dla każdego państwa członkowskiego lub dla 
każdego analizowanego roku. W niektórych przypadkach żaden z organów egzekwowania prawa nie 
wymienił się danymi ze społecznością ACIST, podczas gdy inne nie udostępniły pełnych zbiorów danych. 
Ograniczenia w dostępności danych dotyczące zatrzymań na rynkach krajowych mogą w części wpłynąć 
na uzyskane wyniki, w szczególności na szczeblu krajowym. 
 
 
 
 

                                                        
(1) UHRW w tamtym czasie. 
(2) Artykuł 2 ust.1 rozporządzenia (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 386/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 

r. w sprawie powierzenia Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) zadań 
związanych z egzekwowaniem praw własności intelektualnej, w tym zwoływania posiedzeń przedstawicieli sektora 
publicznego i prywatnego w charakterze europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności 
intelektualnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 129/1 z 16.5.2012). 

(3) W niniejszym sprawozdaniu termin „podrobiony” odnosi się do dóbr materialnych naruszających znaki towarowe, 
wzory lub patenty, a termin „piracki” odnosi się do dóbr materialnych naruszających prawa autorskie. Termin 
„fałszywy” (ang. fake) automatycznie odnosi się do dóbr materialnych naruszających jakiekolwiek prawa własności 
intelektualnej. W tym sensie IP Enforcement Portal zawiera dane na temat zatrzymań wszelkiego rodzaju 
fałszywych towarów. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012R0386
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Zbiorcze dane dotyczące zatrzymań: granice i rynki krajowe  
 
Dane zgromadzone na granicach UE i rynkach krajowych, a następnie przekazane do IP Enforcement 
Portal przez państwa członkowskie UE i zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu dają pierwszy 
kompleksowy obraz skali zatrzymań fałszywych produktów w okresie 2013-2017. 
 

• Liczba fałszywych produktów zatrzymanych w UE w latach 2013-2017 wyniosła ok. 438 mln 
przedmiotów. Tak więc w ww. okresie na jednego obywatela UE (w wieku powyżej 15 lat) 
przypada jeden fałszywy produkt. Ok. 30-40% powyższej liczby zatrzymano na granicach UE – 
resztę na rynkach krajowych.  

 

• Wartość szacunkowa fałszywych produktów zatrzymanych w UE to ok. 12 mld EUR. Wartość ta 
jest niemal równoważna z PKB za 2018 r. państwa członkowskiego UE, takiego jak Malta. Ok. 
70-85% całkowitej wartości zgłoszonych zatrzymanych produktów przypada na rynki krajowe, 
pozostała część na granice UE. 

 
Prawie 90% liczby i 95% szacunkowej wartości towarów przypadło na 10 państw członkowskich, w 
których zgłoszono najwyższą liczbę zatrzymań. Włochy zanotowały najwyższe indywidualne wartości – 
54% całkowitej liczby i 60% szacunkowej wartości. Jednak niektóre większe państwa członkowskie, jak 
Niemcy, Polska i częściowo Wielka Brytania nie udostępniły jeszcze aktualnych danych dotyczących 
zatrzymań na rynkach krajowych. 
 
Cztery najpopularniejsze podkategorie ( 4 ) zatrzymanych produktów, jeśli chodzi o liczbę, to: dodatki 
odzieżowe, zabawki, nagrane CD/DVD i papierosy. Na te 4 podkategorie przypadło ponad 33% 
zarejestrowanych produktów. 
 
Jeśli chodzi o wartość szacunkową zgłoszonych produktów, cztery wiodące podkategorie 
zidentyfikowanych produktów to: dodatki odzieżowe i nagrane płyty CD/DVD, ale również zegarki i torby, 
portfele i portmonetki. Na te cztery podkategorie przypadło prawie 50% szacunkowej wartości zatrzymań 
w latach 2013-2017. 
 
Prawem własności intelektualnej, które miało być najczęściej naruszane przez fałszywe produkty w 
chwili zatrzymania, były znaki towarowe. Jeśli chodzi o liczby, to naruszenia praw do znaków 
towarowych stanowiły 70% ogólnej liczby zatrzymań na granicach UE i na rynkach krajowych i 54%, jeśli 
chodzi o wartość. 
 
Zatrzymania na granicach UE 
 
Po szczytowym roku 2014 roczna liczba operacji związanych z zatrzymaniem podrobionych towarów 
przeprowadzonych przez organy celne na granicach UE stopniowo zmalała. Zmalały również, choć w 
wolniejszym tempie, liczba zatrzymanych towarów i ich wartości szacunkowe, mimo tymczasowego 
wzrostu w latach 2015-16. Jednak mimo spadku zanotowano stały wzrost skuteczności operacji w tym 
okresie poparty wskaźnikami ilości i wartości towarów w każdym przypadku. Wyniki te są warte 
odnotowania w kontekście coraz większego stosowania przez fałszerzy przesyłek typu „nieefektywne per 
se”. 
 

• Jeśli chodzi o liczbę postępowań, to najpopularniejsze podkategorie produktów w 
postępowaniach w przedmiotowym okresie to powszechne towary konsumenckie (ubrania i 
obuwie) oraz produkty luksusowe (torby, portfele, portmonetki i zegarki). Natomiast jeśli chodzi o 
liczbę zatrzymanych towarów, na czele rankingu w skumulowanym okresie znalazły się 
podkategorie, w których pojedynczy produkt jest przeważnie mniejszy i mniej wartościowy oraz 

                                                        
(4) Zob. klasyfikacja produktów wykorzystana w niniejszym sprawozdaniu w załączniku C i  D.
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transportowany głównie w większych przesyłkach w kontenerach lub ciężarówkach (papierosy, 
małe zabawki, żywność jak cukierki i guma do żucia).  

 

• Jeśli chodzi o szacowaną wartość zatrzymanych produktów, na czele rankingu w skumulowanym 
okresie były produkty luksusowe, których autentyczny pojedynczy odpowiednik posiadał wysoką 
wartość detaliczną (w szczególności z powodu marki), tj. zegarki, torby, portfele, portmonetki oraz 
perfumy i kosmetyki . 

 

• Historyczne dane pokazują, że dominacja Chin (zabawki i papierosy) w tym rankingu 5 
wiodących państw oraz obecność w nim Hongkongu, Chin (opakowania i etykiety, metki, naklejki) 
i Turcji (ubrania, perfumy i kosmetyki) utrzymywały się na stałym poziomie, podczas gdy Malezja 
(inne środki do pielęgnacji ciała i zabawki) wykazywała trend spadkowy.  

 
Zatrzymania w UE 
 
Szczegółowa analiza danych związanych z zatrzymaniami na rynkach wewnętrznych państw 
członkowskich pokazuje wiele podobieństw do wyników łącznych (łącznie na rynku wewnętrznym UE i 
granicach UE). Pokazuje to rangę i skalę zatrzymań przeprowadzanych w państwach członkowskich. 
 

• Jeśli chodzi o skalę i wartość szacunkową, tendencja odzwierciedliła, że na pięć wiodących 
państw członkowskich przypadło ok. 97% wszystkich zatrzymań na rynkach krajowych w 
analizowanym okresie. W obu kryteriach na czele znajdowały się Włochy, na które przypadło 
77% zatrzymań. Francja i Hiszpania znalazły się w pierwszej piątce rankingu rynków krajowych 
UE, jeśli chodzi o liczbę i szacunkową wartość zatrzymań. Po zgłoszeniu danych z wszystkich 
państw członkowskich do IP Enforcement Portal ranking może jednak ulec poważnym zmianom. 

 

• Z czterech wiodących podkategorii produktów, jeśli chodzi o liczbę (40% produktów zgłoszonych 
jako zatrzymane w tym okresie), jako najczęściej zatrzymywane produkty w UE zostały 
sklasyfikowane dodatki odzieżowe i nagrane płyty CD/DVD. Odzież i zabawki, które stanowiły 
dwie inne podkategorie, również pojawiły się w czwórce najczęściej zatrzymywanych towarów na 
granicach UE. 

 

• Częste pojawianie się dwóch specyficznych podkategorii produktów materiałów opakowaniowych 
i etykiet, metek, naklejek jest istotne ze względu na to, że przyczyniają się one do 
zwielokrotnienia produkcji fałszywych towarów. 

 

• Jeśli chodzi o wartość szacunkową zatrzymanych towarów w tym okresie, z czterech czołowych 
podkategorii (ponad 50% łącznej szacowanej wartości towarów) najczęściej zatrzymywanymi 
towarami, w szczególności na krajowych rynkach państw członkowskich, były dodatki odzieżowe 
i nagrane płyty CD/DVD, a zegarki i okulary przeciwsłoneczne znajdowały się w pierwszej 
czwórce wśród podkategorii najczęściej zatrzymywanych towarów, zarówno na rynkach 
krajowych państw członkowskich, jak i na granicach UE. 

 

• Znaki towarowe były zdecydowanie najczęściej naruszanymi prawami podczas zatrzymań na 
granicach UE. Inne naruszone prawa autorskie, patenty, wzory i, w mniejszym zakresie, 
oznaczenia geograficzne i odmiany roślin odgrywały większą rolę na rynkach krajowych. Należy 
mieć jednak na uwadze, że prawa własności intelektualnej często pozostają niezidentyfikowane 
na etapie zgłaszania. 
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Prognoza 
 
Niniejsze sprawozdanie stanowi pierwszą próbę przedstawienia analizy dowodowej dokonanych 
zatrzymań fałszywych produktów w celu wsparcia unijnych organów egzekwowania prawa w walce z 
podrabianiem i piractwem.  
 
Analiza danych, związana z zatrzymaniem podrobionych towarów na granicach UE i na rynkach 
krajowych, jest ograniczona do danych zgromadzonych przez społeczność ACIST, a także ograniczona 
ze względu na typ, zasięg, i skalę danych. 
 
Wzmocniona współpraca z innymi organami egzekwowania prawa mająca na celu rozszerzenie 
istniejącej społeczności w znacznym stopniu wpłynęłaby na znaczenie i dogłębność wyników. 
 
Wraz z włączeniem ACIST do świeżo uruchomionego IP Enforcement Portal i planowanych dodatkowych 
paneli dyskusyjnych, niniejsza baza danych powinna stać się nowym narzędziem analitycznym do 
badania tendencji w zakresie naruszania praw własności intelektualnej w UE dostępnym dla wszystkich 
organów egzekwowania prawa. 
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