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Resumé 

 

I tidligere år har GD TAXUD og EUIPO offentliggjort særskilte rapporter om de årlige resultater af de 

respektive håndhævende myndigheders håndhævelse af intellektuelle rettigheder (IP-rettigheder) 

ved EU's grænser og inden for EU's indre marked. De to organer er nu blevet enige om i fællesskab 

at offentliggøre et årligt dokument, der beskriver de bestræbelser og det arbejde, der er udført af alle 

myndighederne inden for håndhævelse af IP-rettigheder. Denne udgave indeholder tallene for 

tilbageholdelser af IP-rettighedskrænkende varer og andre relaterede oplysninger i 2020. 

 

Dette faktuelle dokument om EU's håndhævelse af IP-rettigheder: Resultater ved EU's grænser og 

på EU's indre marked i 2020, er udarbejdet dels på grundlag af de data om tilbageholdelser ved EU's 

grænser, som toldmyndighederne i alle medlemsstater har indberettet via det EU-dækkende 

informationssystem for bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering (COPIS)(1), dels de 

data om tilbageholdelser på det indre marked(2) som håndhævelsesmyndighederne i 23 ud af de 27 

EU-medlemsstater(3) har indberettet via IP Enforcement Portal (IPEP). Målsætningen er at skaffe 

nyttige oplysninger, der kan støtte analysen af IP-rettighedskrænkelser i EU og udviklingen af 

passende modforanstaltninger. I bredere forstand bør det give EU's politiske beslutningstagere data 

til at udvikle et evidensgrundlag for prioriteter og politikker. 

 

Trods de nationale myndigheders bestræbelser er der stadig visse datamangler af forskellige 

årsager. 

 

 

(1) COPIS er det EU-dækkende informationssystem til bekæmpelse af forfalskning og piratkopiering, der rummer alle 

anmodninger om indgriben og alle tilbageholdelser, jf. den relevante EU-toldlovgivning (navnlig forordning (EU) 

nr. 608/2013). COPIS er den eneste lovlige kanal til at udveksle oplysninger mellem rettighedshavere og toldmyndigheder. 

(2) For kortheds skyld vil den del af EU's indre marked, der svarer til en medlemsstat, i hele dokumentet blive benævnt 

som medlemsstatens nationale marked. 

(3) De østrigske og tyske retshåndhævende myndigheder har ikke adgang til oplysninger om tilbageholdelser på de 

nationale markeder. Dette skyldes dels, at deres politi ikke har beføjelse til på eget initiativ at tilbageholde 

varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer på det nationale marked, og dels, at de endnu ikke har tilsluttet sig 

dataforsyningsnetværket. Desuden mangler der stadig data fra Finland og Sverige for tilbageholdelser i 2020. 
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Tilbageholdelser ved EU's grænser i 2020 
 
I 2020 er der sket et betydeligt fald i det årlige antal tilbageholdelser( 4 ) af varer, som 

toldmyndighederne ved EU's grænser mistænker for at krænke en IP-rettighed, (fra ca. 90 000 i 

2019 til ca. 70 000 i 2020). Også antallet af indledte procedurer er faldet, fra ca. 117 000 i 2019 til 

ca. 102 000 i 2020. En tilsvarende udvikling kan ses for antallet af tilbageholdte artikler (fra ca. 

41 millioner i 2019 til ca. 27 mio. i 2020). Den anslåede værdi af de tilbageholdte artikler er imidlertid 

steget en smule fra ca. 759 mio. EUR til ca. 778 mio. EUR, hvilket i lige høj grad skyldes, at arten af 

de tilbageholdte varer er skiftet til dyrere genstande end i det foregående år (flere 

beklædningsgenstande), og at den anslåede stykpris for nogle af de tilbageholdte varer 

(armbåndsure) er blevet højere. Dette opvejer det fald i tilbageholdelsernes anslåede værdi, der 

ellers forventedes som følge af faldet i antallet af tilbageholdte varer. Covid-krisen havde unægtelig 

konsekvenser for resultaterne for tilbageholdelser ved grænsen i 2020 på grund af en kombination 

af forskellige faktorer, såsom mindre handel i de første måneder af pandemien, færre varer, der 

krydsede grænserne, og håndhævelsesmyndighedernes problemer med at foretage sædvanlig 

kontrol. 

 

Med hensyn til antallet af procedurer var de oftest sete produktunderkategorier almindelige 

forbrugsvarer (beklædningsgenstande og fodtøj, både sportssko og andre sko) og luksusvarer 

(tasker, tegnebøger og punge og armbåndsure). Med hensyn til antal tilbageholdte artikler var de 

fem øverste underkategorier til gengæld dem, hvor enhederne sædvanligvis er mindre og af lavere 

værdi og hovedsagelig transporteres i større forsendelser med container eller lastbil (emballage, 

små stykker legetøj, lightere og andre varer), men fødevarer og beklædningsgenstande var også 

stærkt repræsenteret. Med hensyn til de tilbageholdte produkters anslåede værdi, rangerede 

luksusvarer med stor indenlandsk detailværdi af tilsvarende ægte varer højest (især på grund af 

mærkerne) — f.eks. armbåndsure, beklædningsgenstande, tasker, tegnebøger og punge. 

 

Med hensyn til oprindelseslandene for de IP-rettighedskrænkende artikler, der ankommer til EU, 

viser mængderne, at de vigtigste stadig er Kina (for de fleste kategoriers vedkommende), Hongkong, 

Kina (hovedkilden til tilbehør til mobiltelefoner og etiketter, mærker og selvklæbende etiketter) og 

 

(4) Hver tilbageholdelse kaldes en sag og kan omfatte individuelle artikler i et antal fra én til flere millioner og kan dække 

forskellige varekategorier og rettighedshavere. For hver rettighedshaver i en sag vil toldmyndighederne indlede en 

procedure. 
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Tyrkiet (hovedkilde til beklædningsgenstande, lægemidler og tilbehør til beklædning), mens der er 

enkelte kategorier, hvor en række andre lande gør sig gældende. 

 

Forholdet mellem antallet af sager og varetypen afspejles også i transportmidlet. I de fleste sager 

om almindelige forbrugsvarer i lavt antal sker transporten med post- og kurertjeneste. Tilsammen 

udgør de 85 % af alle sager, men kun 5 % af antallet af artikler. Til at bringe artikler ind i EU er de 

vigtigste transportformer søtransport og vejtransport, som tilsammen omfatter 87 % af alle 

transporterede artikler, men kun 2,8 % af alle sager. 

 

Hvor der er blevet registreret IP-rettighedskrænkelser, var varemærker den mest krænkede IP-

rettighed ved EU's grænser (over 72 % af de tilbageholdte artikler, der krænkede mindst én IP-

rettighed, krænkede et varemærke). Andre krænkede rettigheder var design (over 27 % af de 

tilbageholdte genstande), og langt efter fulgte ophavsret og geografiske betegnelser (5). 

 

I næsten 83 % af toldmyndighedernes tilbageholdelsesprocedurer blev varerne tilintetgjort i henhold 

til standardproceduren eller proceduren for småforsendelser, efter at ejeren af varerne og 

rettighedsindehaveren havde indvilliget heri. Ved 7 % af tilbageholdelserne blev der enten indledt 

en retssag med henblik på at fastslå krænkelsen, eller varerne blev behandlet som led i en 

straffesag, eller der blev indgået et udenretsligt forlig. I 10 % af procedurerne blev varerne imidlertid 

frigivet, enten fordi rettighedshaveren ikke reagerede på toldmyndighedernes meddelelse, eller fordi 

varerne senere blev anset for at være originale varer, eller fordi der ikke var sket nogen 

overtrædelse. 

 

Tilbageholdelser på EU's indre marked i 2020 
 
I 2020 steg mængden af varer, der krænkede IP-rettigheder og blev tilbageholdt på EU's indre 

marked, i forhold til det foregående år. Ifølge de tal, der blev indberettet i dette scenarie af politi, 

toldvæsen og markedsovervågningsmyndigheder, steg det årlige antal tilbageholdte IP-

rettighedskrænkende varer til 46 mio. i 2020 fra 44 mio. i 2019. De indberettede tal er delvist betinget 

af scenariet med nedlukning under pandemien og af manglende data fra de britiske 

 

(5) Det samlede antal indberettede krænkelser af IP-rettigheder ved tilbageholdelser, i både COPIS og IPEP, overstiger 

antallet af tilbageholdte genstande henholdsvis ved EU's grænser og på EU's indre marked. Dette skyldes, at de to 

værktøjer giver mulighed for at udpege krænkelse af flere IP-rettigheder i forbindelse med tilbageholdelse af en genstand. 
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håndhævelsesmyndigheder. Ca. 1,3 millioner genstande, som blev tilbageholdt af de håndhævende 

myndigheder på det indre marked i 2019, blev ikke indberettet i 2020. Trods disse mangler i 

leveringen af data skete der en lille stigning i antallet af tilbageholdte genstande på EU's indre 

marked på 1,6 millioner genstande fra 2019 til 2020, dvs. en årlig stigning på 3,6 % i det indberettede 

antal tilbageholdte genstande. Den anslåede værdi af disse tilbageholdte genstande faldt dog med 

0,5 mia. EUR, svarende til et årligt fald på 27 %, som følge af nedgangen i stykværdien af de 

primære eller dyrere tilbageholdte varer (især indspillede CD'er/DVD'er, smykker og 

beklædningstilbehør). 

 

Både for antallet af tilbageholdte genstande og den anslåede værdi tegnede de fem højest 

rangerende medlemsstater sig for ca. 89 - 93 % af de samlede tilbageholdelser på det indre marked 

i 2020. I antal tilbageholdte genstande var Italien klart førende med næsten 40 % af genstandene. I 

anslået værdi var Grækenland førende med over 48 %. Ungarn og Frankrig var også blandt de fem 

førende i både antal genstande og anslået værdi, mens Bulgarien og Kroatien indtog denne plads 

med hensyn til antal tilbageholdte genstande og anslået værdi. 

 

I de fire højst placerede produktunderkategorier lå beklædningstilbehør øverst på listen, både med 

hensyn til antal genstande indberettet som tilbageholdt på EU's indre marked og den anslåede værdi. 

Herefter fulgte indspillede CD'er/DVD'er, også med hensyn til begge parametre. 

Emballagematerialer og etiketter, klæbemærker og underkategorier deraf fuldender listen over de 

identificerede fire mest tilbageholdte produkter på EU's indre marked i 2020, mens 

beklædningsgenstande og andre sko end sportssko fuldender listen med hensyn til anslået værdi. 

Blandt de fem mest tilbageholdte produkter ved EU's grænser må fremhæves emballagematerialer 

— som har en potentiel multiplikatoreffekt gennem fremstilling af flere forfalskede produkter ved 

indpakning af ikkemærkevarer i forfalskede emballagematerialer. 

 

Endelig var varemærker den mest krænkede IP-rettighed ved tilbageholdelser på EU's indre marked 

(over 76 % af de tilbageholdte artikler). Andre krænkede IP-rettigheder på det indre marked var 

design (for ca. 23 % af de tilbageholdte genstande), tæt efterfulgt af ophavsret (over 22 %) og i 

mindre grad patenter. 
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Samlede tilbageholdelser i 2020: Aggregerede data ved EU's grænser og på EU's indre 
marked 
 
Mængden af forfalskede genstande, der blev tilbageholdt og ikke blev frigivet i EU, var ca. 66 

millioner genstande i 2020(6). Dette svarer til et fald på næsten 13 % af det indberettede antal af 

tilbageholdte, ikke frigivne genstande i forhold til 2019 (76 mio. genstande). Over 69 % heraf blev 

tilbageholdt på det indre marked, og resten ved EU's grænser. 

 

Den anslåede værdi af de tilbageholdte forfalskede genstande i EU var ca. 2 mia. EUR. Dette er et 

fald på ca. 19 % i forhold til det foregående år. Tilbageholdelser på det indre marked udgjorde 

næsten 65 % af den samlede værdi af indberettede tilbageholdte genstande, mens 

tilbageholdelserne ved EU's grænse udgjorde resten. 

 

De 10 medlemsstater med flest indberettede tilbageholdelser tegnede sig for næsten 91 % målt i 

mængde og 95 % målt i genstandenes anslåede værdi. Italien registrerede de højeste tal for 

mængde med over 34 % af de samlede tilbageholdelser, mens Grækenland registrerede de højeste 

tal for anslået værdi med 34 %. 

 

De fire almindeligste underkategorier af identificerede tilbageholdte produkter målt på antal 

tilbageholdte genstande var beklædningstilbehør, emballage, indspillede CD'er/DVD'er og etiketter, 

mærker og selvklæbende etiketter. Disse fire underkategorier tegnede sig for 49 % af de registrerede 

produkter. 

 

Med hensyn til den anslåede værdi af de indberettede genstande lå beklædningstilbehør langt foran 

blandt de fire mest identificerede produktkategorier, efterfulgt af beklædning, indspillede 

CD'er/DVD'er og armbåndsure. Disse underkategorier udgjorde mere end 68 % af den anslåede 

værdi af tilbageholdelser i indberettet i 2020. 

  

 

( 6 ) Det er vigtigt at fremhæve, at dataene om de samlede tilbageholdelser ikke er fremkommet ved nøjagtig 

sammenlægning af data for tilbageholdelser ved EU's grænse og tilbageholdelser på EU-medlemsstaternes nationale 

markeder. Dette skyldes, at forfalskede varer, der tilbageholdes ved EU's grænse, men senere frigives, ikke bliver 

registreret på IP Enforcement Portal og derfor ikke fremgår af de samlede resultater. 
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