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Кратко изложение 
 

През предходните години ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ и EUIPO са публикували 

отделни доклади, описващи годишните резултати от прилагането на правата върху 

интелектуална собственост (ПИС), осъществено от съответните правоприлагащи органи на 

границите на ЕС и в рамките на вътрешния пазар на ЕС. Двете институции вече са се 

споразумели да публикуват съвместно годишен документ, представящ положените усилия и 

извършената работа от всички органи в областта на прилагането на ПИС. В настоящото 

издание са представени данните за задържанията на стоки, нарушаващи ПИС и друга 

съответна информация, касаещa 2020 г. 

 

Настоящият фактологичен документ, озаглавен „Прилагане от ЕС на правата върху 

интелектуална собственост: резултати на границите на ЕС и на вътрешния пазар на ЕС, 

2020 г.“, е изготвен въз основа на данните за задържанията на границите на ЕС, докладвани 

от митническите органи на всички държави членки чрез общата за ЕС информационна 

система за борба с фалшифицирането и пиратството (COPIS)( 1), както и въз основа на 

данните за задържанията в рамките на вътрешния пазар(2), докладвани от правоприлагащите 

органи на 23 от 27-те държави — членки на ЕС(3) чрез портала за правоприлагане в областта 

на ИС (IP Enforcement Portal, IPEP). Неговата цел е да предостави полезна информация в 

подкрепа на анализа на нарушенията на ПИС в ЕС и разработването на подходящи мерки за 

противодействие. В по-широк мащаб той следва да предостави данни на създателите на 

политики на ЕС, чрез които те да разработят база данни за приоритетите и политиките. 

 
(1) Съгласно съответното митническо законодателство на ЕС (и по-специално Регламент (ЕС) № 608/2013) COPIS 

е общата за ЕС информационна система за борба с фалшифицирането и пиратството, която съдържа всички 

заявления за намеса и всички задържания. COPIS е единственият законен канал за обмен на информация между 

носителите на права и митническите органи. 

(2) Частта от вътрешния пазар на ЕС, която съответства на дадена държава членка, ще бъде наричана за краткост 

в целия документ национален пазар на държавата членка. 

( 3 ) Няма данни за задържания на националния пазар от страна на правоприлагащите органи на Австрия и 

Германия, първо защото техните разпоредби не позволяват на полицията да извършва служебно изземвания на 

фалшифицирани или пиратски стоки на националния пазар, и второ, поради факта, че те все още не са се 

присъединили към мрежата за предоставяне на данни. Освен това във Финландия и Швеция все още липсват 

данни за задържанията за 2020 г. 
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Въпреки усилията на националните органи все още съществуват някои пропуски в данните 

поради различни причини. 

 

Задържания на границите на ЕС през 2020 г. 
 
Годишният брой на задържанията(4) на стоки, за които се подозира, че нарушават право върху 

ИС, от страна на митническите органи на границите на ЕС, е намалял значително през 2020 г. 

в сравнение с предходната година (от приблизително 90 000 през 2019 г. на приблизително 

70 000 през 2020 г.). Броят на започнатите процедури също е намалял от приблизително 

117 000 през 2019 г. на приблизително 102 000 през 2020 г. Подобно развитие може да се 

наблюдава и по отношение на броя на задържаните изделия (от около 41 милиона през 

2019 г. на около 27 милиона през 2020 г.). Въпреки това прогнозната стойност на задържаните 

изделия леко се е увеличила от около 759 милиона евро на около 778 милиона евро, което 

отчасти се дължи на факта, че кошницата от задържани продукти съдържа по-скъпи изделия 

в сравнение с предходната година (повече облекла) и на увеличението на прогнозната 

единична цена на някои от задържаните продукти (ръчни часовници), което неутрализира 

очакваното иначе намаление на прогнозната стойност на задържаните стоки в резултат на 

намаляването на броя на задържаните изделия. Кризата с COVID-19 със сигурност е оказала 

въздействие върху резултатите за задържанията на границите за 2020 г. поради съчетание 

от различни фактори, например по-слабата търговия през първите месеци на пандемията, по-

малкото стоки, преминаващи границите, както и фактът, че правоприлагащите органи са били 

затруднени да извършват проверки по обичайния начин. 

 

По отношение на броя на процедурите, най-често срещаните подкатегории продукти са били 

потребителските стоки (облекло и обувки, спортни и неспортни обувки) и луксозните стоки 

(чанти, портфейли и портмонета и ръчни часовници). От друга страна, що се отнася до броя 

на задържаните изделия, подкатегориите, в които единичното изделие обикновено е по-малко 

по размер и стойност и които се транспортират главно в по-големи пратки в контейнери или 

камиони (опаковъчни материали, запалки, други стоки), са оглавявали първите 5 позиции в 

 
(4) Всяко задържане се нарича „случай“, като той включва редица отделни изделия, които на брой могат да са от 

едно до няколко милиона, и може да обхваща различни категории стоки и различни носители на права. 

Митническите органи започват процедура по отношение на всеки носител на права по даден случай. 
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класацията, но също така е налице и силно присъствие на хранителни продукти и облекла. 

Що се отнася до приблизителната стойност на задържаните продукти, луксозните стоки, чието 

съответстващо оригинално изделие има висока единична стойност на дребно на вътрешния 

пазар (главно заради марката), напр. часовници, облекла и чанти, портфейли и портмонета, 

категорично са заемали първа позиция. 

 

Що се отнася до произхода на изделията, нарушаващи ПИС, които пристигат в ЕС, обемите 

показват, че предимството на Китай (за повечето категории), Хонконг, Китай (основен 

източник на аксесоари за мобилни телефони и етикети, маркировки и стикери) и Турция 

(основен източник на облекла, лекарства и допълнения към облеклото) като държави на 

произход е постоянно, докато за една и съща категория се появяват няколко други държави. 

 

Връзката между броя на случаите и вида на стоките е отразена и във вида транспорт. 

Повечето случаи с широко разпространени потребителски стоки, но малко количество 

изделия включват доставка по поща и чрез експресна куриерска услуга. Взети заедно те 

представляват 85 % от всички случаи, но само 5 % от броя на изделията. Основните видове 

транспорт, чрез които изделията се доставят в ЕС са морски и сухопътен транспорт, които 

взети заедно представляват 87 % от всички превозени изделия, но само 2,8 % от всички 

случаи. 

 

При регистрираните нарушени ПИС, търговските марки са преобладавали като най-

нарушените ПИС при задържания на границите на ЕС (при над 72 % от задържаните изделия, 

при които е било нарушено поне едно ПИС, е била нарушена търговска марка). Други 

нарушени права са били дизайните (при над 27 % от задържаните изделия), следвани с 

голяма разлика от авторското право и географските указания(5). 

 

При почти 83 % от процедурите по задържане, започнати от митническите органи, стоките са 

били унищожени съгласно стандартната процедура или процедурата за малки пратки, след 

като собственикът на стоките и носителят на правата е дал съгласието си за тяхното 

 
(5) Общият брой на ПИС, нарушени при задържанията, за които е докладвано както в COPIS, така и в IPEP, 

надвишава броя на задържаните изделия съответно на границите на ЕС и на вътрешния пазар на ЕС. Това се 

дължи на факта, че двата инструмента позволяват многократното прехвърляне на нарушените ПИС до 

задържането на дадено изделие. 
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унищожаване. При 7 % от задържанията е било образувано съдебно дело за установяване на 

нарушението или спрямо стоките са били предприети мерки като част от наказателно 

производство, или е било постигнато извънсъдебно споразумение. При 10 % от процедурите 

обаче изделията са били освободени или поради факта, че носителят на правата не е 

отговорил на уведомлението, изпратено му от митническите органи, или защото в крайна 

сметка е установено, че изделията са оригинални стоки, или тъй като не е имало нарушение. 

 

Задържания в рамките на вътрешния пазар на ЕС през 2020 г. 
 
Тенденцията на задържане на стоки, нарушаващи ПИС на вътрешния пазар на ЕС се е 

увеличила през 2020 г. в сравнение с предходната година. В действителност, според данните, 

докладвани от полицията, митническите органи и органите за надзор на пазара при този 

сценарий, годишният брой на стоките, нарушаващи ПИС, се е увеличил през 2020 г. 

(46 милиона) в сравнение с 2019 г. (44 милиона). Докладваните цифри са обусловени, но само 

частично, от сценария, свързан с ограничителните мерки поради пандемията и от липсата на 

данни, предоставени от правоприлагащите органи на Великобритания. Извършените през 

2019 г. задържания от правоприлагащите органи на вътрешния пазар, които не са били 

докладвани през 2020 г., възлизат на около 1,3 милиона изделия. Въпреки тези пропуски в 

предоставянето на данни, броят на задържаните изделия на вътрешния пазар на ЕС 

отбелязва леко увеличение с 1,6 милиона изделия между 2019 г. и 2020 г., което 

представлява междугодишно увеличение с 3,6 % по отношение на броя на изделията, 

докладвани като задържани. Прогнозната стойност на задържаните изделия обаче е 

намаляла с 0,5 милиарда евро, което представлява междугодишно намаление с 27 % поради 

намаляването на единичната стойност на задържаните основни или по-скъпи продукти (по-

специално записани CD/DVD дискове, бижута и допълнения към облеклото). 

 

Както за броя на задържаните изделия, така и за приблизителната стойност, оглавяващите 

първите 5 позиции в класацията държави членки са имали дял от порядъка на 89—93 % от 

общите задържания на вътрешния пазар през 2020 г. Що се отнася до броя на задържаните 

изделия Италия категорично е оглавявала класацията с почти 40 % от изделията. По 

отношение на прогнозната стойност Гърция е заемала първо място с над 48 %. Унгария и 

Франция също са заемали първите 5 места в класацията както по отношение на брой изделия, 

така и по отношение на прогнозна стойност, докато България и Хърватия са се наредили сред 
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първите пет държави членки съответно по отношение на брой задържани изделия и прогнозна 

стойност. 

 

Сред първите четири идентифицирани подкатегории продукти, класацията се е оглавявала 

от допълнения към облеклото, както по отношение на брой на изделията, докладвани като 

задържани в рамките на вътрешния пазар на ЕС, така и по отношение на тяхната прогнозна 

стойност, като те са били последвани от записани CD/DVD дискове отново по двата 

параметъра. Подкатегориите опаковъчни материали и етикети, маркировки и стикери се 

нареждат сред 4-те най-задържани продукта в рамките на вътрешния пазар на ЕС през 

2020 г., а облеклата и неспортните обувки се нареждат в класацията по приблизителна 

стойност. Следва да се изтъкне, че опаковъчните материали, с техния потенциален 

мултиплициращ ефект върху производството на повече фалшиви продукти чрез опаковане на 

немаркови продукти с фалшиви опаковъчни материали, също се появяват сред 5-те най-

задържани продукти на границите на ЕС. 

 

На последно място търговските марки преобладават като най-нарушените ПИС при 

задържаните стоки на вътрешния пазар на ЕС (над 76 % от задържаните изделия). Други 

нарушени права, например дизайните (при около 23 % от задържаните изделия), следвани с 

малка разлика от авторското право (над 22 %), и в по-малка степен патентите, играят роля на 

нарушени ПИС на вътрешния пазар. 

 

Общи данни за задържанията през 2020 г.: обобщени данни на границите на ЕС и на 
вътрешния пазар на ЕС 
 
Обемът на задържаните и неосвободени фалшиви изделия в ЕС през 2020 г. е бил 

приблизително 66 милиона изделия(6). Това предполага намаляване с почти 13 % на броя на 

докладваните като задържани и неосвободени изделия в сравнение с 2019 г. (76 милиона 

изделия). Над 69 % от тях са били задържани на вътрешния пазар, а останалата част — на 

границите на ЕС. 

 
(6) Важно е да се изтъкне, че данните за общия брой на задържанията не представляват точно сбор между данните 

за задържанията на границите на ЕС и тези за задържанията на националните пазари на държавите — членки на 

ЕС, тъй като фалшивите стоки, задържани на границите на ЕС, но освободени по-късно, не са регистрирани в 

портала за правоприлагане в областта на ИС (IP Enforcement Portal), и следователно не присъстват в общите 

резултати. 
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Приблизителната стойност на задържаните фалшиви стоки в ЕС възлиза на около 

2 милиарда евро. Тази стойност представлява намаление с приблизително 19 % в сравнение 

с предходната година. Около 65 % от общата стойност на задържаните изделия, за които е 

докладвано, представляват задържания в рамките на вътрешния пазар, а останалата част е 

резултат от задържания на границите на ЕС. 

 

Десетте държави членки, докладвали най-голям брой задържания, съставляват над 91 % по 

обем и по приблизителна стойност на изделията. Италия е отбелязала най-високия размер 

на индивидуалните обеми, с над 34 % от общия обем на задържанията, а Гърция — по 

приблизителна стойност с 34 %. 

 

Четирите най-разпространени подкатегории идентифицирани задържани стоки от гледна 

точка на брой изделия са допълнения към облеклото, опаковъчни материали, записани 

CD/DVD дискове и етикети, маркировки, стикери. Тези четири подкатегории съставляват 49 % 

от регистрираните продукти. 

 

По отношение на прогнозната стойност на докладваните изделия, първите четири места в 

класацията на идентифицирани подкатегории продукти са се оглавявали от допълнения към 

облеклото, следвани от облекло, записани CD/DVD дискове и ръчни часовници. Тези 

подкатегории са представлявали повече от 68 % от прогнозната стойност на докладваните 

задържания през 2020 г. 
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