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Kommenteeritud kokkuvõte 

 

Maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat ning EUIPO on varasematel aastatel avaldanud eraldi 

aruanded, milles kirjeldatakse ELi piiril ja ELi siseturul asjaomaste jõustamisasutuste poolt 

intellektuaalomandiõiguste kaitse tagamisel aasta jooksul saavutatut. Mõlemad on nüüd kokku 

leppinud, et hakkavad igal aastal koos avaldama dokumenti, milles kirjeldatakse kõigi asutuste 

tegevust intellektuaalomandiõiguste jõustamisel. Siin väljaandes on 2020. aastal 

intellektuaalomandiõigusi rikkunud kaupade kinnipidamise arvandmed ja muu seonduv teave. 

 

Faktidokument „Intellektuaalomandiõiguste jõustamine ELis: tulemused ELi piiril ja ELi siseturul 

2020. aastal“, koostati andmete alusel, mis esitati kõigi liikmesriikide tolliasutuste kogu ELi hõlmava 

võltsimise ja piraatluse vastase teabesüsteemi (COPIS)(1) kaudu ELi piiril kaupade kinnipidamise 

kohta, ning kaupade siseturul(2) kinnipidamise andmete alusel, mille esitasid jõustamisasutused 

23 ELi liikmesriigist 27st( 3 ) intellektuaalomandi jõustamise portaali (IPEP) kaudu. Dokumendi 

eesmärk on anda kasulikku teavet, et toetada ELis intellektuaalomandiõiguste rikkumiste analüüsi 

ja sobivate vastumeetmete väljatöötamist. Laiemal skaalal annab see ELi poliitikakujundajatele 

andmed, millest koostada tõendibaas prioriteetide ja poliitika kujundamiseks. 

 

Vaatamata riikide ametiasutuste püüdlustele on andmetes mitmel põhjusel endiselt lünki. 

 

 

(1) COPIS on asjaomaste ELi tolliõigusaktide (eelkõige määruse (EL) nr 608/2013) kohaselt kogu ELi hõlmav võltsimise ja 

piraatluse vastane teabesüsteem, kuhu koondatakse kõigi sekkumistaotluste ja kõigi kinnipidamiste teave. COPIS on ainus 

seaduslik kanal, mille kaudu saavad teavet jagada õiguste omanikud ja tolliasutused. 

(2) Lühiduse huvides nimetatakse liikmesriigile vastavat ELi siseturu osa dokumendis läbivalt selle liikmesriigi riigisiseseks 

turuks. 

(3) Riigisiseste turgude kinnipidamiste andmeid ei ole saadud Austria ja Saksamaa jõustamisasutustelt: Austriast põhjusel, 

et Austria õigus ei luba politseil enda algatusel riigisisesel turul arestida võltsitud ja piraatkaupa, ning Saksamaalt põhjusel, 

et Saksamaa ei ole veel andmete esitamise võrgustikuga liitunud. Ka Rootsilt ja Soomelt ei ole veel saadud teavet 

2020. aastal kinni peetud kaupade kohta. 
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Kinnipidamised 2020. aastal ELi piiril 
 
Tolliasutuste poolt ELi piiril kinni peetud oletatavalt võltsitud või intellektuaalomandiõigusi rikkuvate 

kaupade kinnipidamiste(4) arv aastas oli 2020. aastal oluliselt väiksem kui aasta varem (2019. aastal 

u 90 000, 2020. aastal u 70 000). Ka algatatud menetluste arv vähenes: 2019. aastal u 117 000 ja 

2020. aastal u 102 000. Sarnast arengut võib täheldada ka kinnipeetud toodete arvus (2019. aastal 

u 41 miljonit ja 2020. aastal u 27 miljonit). Kinnipeetud toodete hinnanguline väärtus on siiski veidi 

suurenenud (u 759 miljonilt eurolt u 778 miljonini) kahel sama olulisel põhjusel: kinnipeetud toodete 

valik on nihkunud kallimate kaupade poole kui eelmisel aastal (rohkem rõivaid) ja mõne kinnipeetud 

tooteliigi hinnanguline ühikuhind on suurenenud (käekellad). See nullis kinnipeetud esemete arvu 

vähenemise tõttu eeldatud kinnipidamiste hinnangulise väärtuse vähenemise. Kindlasti mõjutas 

COVID-kriis mitme teguri kombinatsiooni tõttu 2020. aastal piiril kaupade kinnipidamise tulemusi: 

näiteks oli kaubandusmaht pandeemia alguskuudel väiksem, piiri ületas vähem kaupu ja 

jõustamisasutustel oli raskusi teha tavapäraseid kontrolle. 

 

Menetluste arvult olid kõige sagedamini esinevad toodete alamkategooriad tavalised tarbekaubad 

(rõivad ja jalatsid, nii spordi- kui ka muud jalatsid) ja luksustooted (kotid, raha- ja käekotid ning 

käekellad). Samas olid 5 kõige sagedamast alamkategooriast kinnipeetud toodete arvult kõige 

sagedamad alamkategooriad, milles ühiku suurus ja väärtus on tavaliselt väiksemad ning mida 

peamiselt veetakse suuremate saadetistena konteinerites või veokitega (pakkematerjalid, 

tulemasinad, muud kaubad), kuid rohkesti olid esindatud ka toiduained ja rõivad. Kinnipeetud 

toodete hinnangulise väärtuse poolest olid selgesti kõige sagedamad luksustooted, millele vastava 

originaalkauba ühiku jaemüügiväärtus riigisisesel turul oli suur (eriti asjaomaste tootemarkide tõttu), 

näiteks käekellad, rõivad ja kotid, rahakotid, käekotid. 

 

ELi saabuvate intellektuaalomandiõigusi rikkuvate toodete päritoluriikide seas valdavad endiselt 

Hiina (enamik kategooriatest), Hongkong, Hiina (peamine mobiiltelefonitarvikute ning siltide, lipikute 

ja kleepsude allikas) ja Türgi (peamine rõivaste, ravimite ja rõivamanuste allikas), üksikutes 

kategooriates on esindatud ka mitu muud riiki. 

 

 

(4 ) Iga kinnipidamist nimetatakse juhtumiks, olenemata kinnipeetud toodete arvust (ühest mitme miljonini), kaupade 

kategooriatest ja õiguste omanikest. Tolliasutus algatab iga juhtumisse kaasatud õiguste omaniku kohta eraldi menetluse. 
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Juhtumite arvu ja kaupade liigi seos kajastub ka transpordiliigis. Enamik tavaliste tarbekaupadega 

seotud juhtumeid hõlmas väikest arvu tooteid ja neid saadeti posti ja kiirkulleriga. Kokku on neid 

juhtumeid 85% kõigist juhtumitest, kuid ainult 5% toodete koguarvust. Peamised transpordiliigid 

toodete toomiseks Euroopa Liitu on mere- ja maanteetransport, millega tarnitakse kokku 87% kõigist 

veetavatest toodetest, kuid nende juhtumeid on kõigist ainult 2,8%. 

 

Kui intellektuaalomandiõiguste rikkumisega seoses on märgitud ka rikutud õigus, valdavad ELi piiril 

kinnipidamiste seas kaubamärgiõiguste rikkumised (üle 72% kinnipeetud ja vähemalt üht 

intellektuaalomandiõigust rikkunud toodetest rikkusid kaubamärgiõigusi). Muud rikutud õigused olid 

disainilahendused (üle 27% kinnipeetud esemetest) ja palju harvem autoriõigus ja geograafilised 

tähised5. 

 

Tolliasutuste algatatud kinnipidamismenetlustest ligi 83% korral hävitati kaubad tava- või 

väikesaadetise menetluse raames, kui kaupade omanik ja õiguste omanik olid jõudnud nende 

hävitamises kokkuleppele. Kinnipidamistest 7% korral algatati rikkumise tuvastamiseks kohtuasi, 

kaupu käsitleti kriminaalmenetluse raames või saavutati kohtuväline kokkulepe. Menetlustest 10% 

puhul tooted siiski vabastati, sest õiguste omanik ei vastanud teatele, mille talle saatis tolliasutus, 

või lõpuks leiti kaubad olevat originaalkaubad või puudus rikkumine. 

 

Kinnipidamised 2020. aastal ELi siseturul 
 
ELi siseturul kinnipeetud intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupade arv liikus 2020. aastal 

tõusujoones. Politsei, tolliasutuste ja turujärelevalveasutuste esitatud arvandmete alusel oli aasta 

jooksul kinni peetud intellektuaalomandiõigusi rikkuvate kaupade arv selle stsenaariumi korral 

2020. aastal (46 miljonit) suurem kui 2019. aastal (44 miljonit). Esitatud arvandmeid on korrigeeritud 

pandeemiaaegsete liikumispiirangute ja Ühendkuningriigi jõustamisasutustelt laekumata jäänud 

andmete võrra, kuid ainult osaliselt. Need siseturu jõustamisasutused, kes ei esitanud 2020. aastal 

andmeid, pidasid 2019. aastal kinni ligikaudu 1,3 miljonit eset. Vaatamata nendele lünkadele 

esitatud andmetes oli ELi siseturul kinni peetud esemete arv 2020. aastal veidi suurem kui 

2019. aastal (1,6 miljoni eseme võrra), mis tähendab, et teatatud kinnipeetud esemete arv suurenes 

 

5 COPISe ja IPEP kaudu kinnipidamistega seoses teatatud rikutud intellektuaalomandiõiguste arv kokku on suurem kui 

vastavalt ELi piiril ja ELi siseturul kinni peetud esemete arv, sest kumbki vahend võimaldab määrata sama eseme 

kinnipidamisele mitu intellektuaalomandiõiguste rikkumist. 
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3,6% aastas. Kinnipeetud esemete hinnanguline väärtus vähenes 0,5 miljardi euro võrra, st vähenes 

27% aastas, sest vähenes peamiste või kallimate kinnipeetud toodete ühikuväärtus (eelkõige 

salvestistega CDd/DVDd, ehted ja rõivamanused). 

 

Nii kinnipeetud esemete arvu kui ka hinnangulise väärtuse poolest toimus 89–93% kõigist 

kinnipidamistest siseturul 2020. aastal 5 juhtivas liikmesriigis. Kinnipeetud esemete arvu poolest oli 

selgelt esikohal Itaalia, kus peeti kinni peaaegu 40% esemetest. Hinnangulise väärtuse poolest oli 

esikohal Kreeka (üle 48%). Ka Prantsusmaa ja Ungari olid nii esemete arvu kui ka hinnangulise 

väärtuse poolest viie esimese seas; kinnipeetud esemete arvu ja hinnangulise väärtuse poolest olid 

nende seas vastavalt ka Bulgaaria ja Horvaatia. 

 

Kõige sagedamini tuvastatud neli toodete alamkategooriat nii teatatud ELi siseturul kinnipeetud 

esemete arvu kui nende hinnangulise väärtuse poolest olid rõivamanused ja seejärel salvestistega 

CDd/DVDd, samuti mõlema parameetri järgi. Neljast 2020. aastal ELi siseturul kõige sagedamini 

kinni peetud toodete tuvastatud alamkategooriast ülejäänud on pakkematerjalid ning sildid, lipikud 

ja kleepsud, hinnangulise väärtuse poolest on ülejäänud rõivad ning muud jalatsid kui spordijalatsid. 

Tuleb rõhutada, et pakkematerjalid, mis võivad mitmekordistada võltsitud toodete arvu, kui 

tootemargita tooteid pakitakse võltsitud pakkematerjali, olid samuti viie ELi piiril kõige sagedamini 

kinni peetud toote seas. 

 

ELi siseturul kõige sagedamini rikutud intellektuaalomandiõiguste seas olid valdavad 

kaubamärgiõigused (üle 76% kinnipeetud toodete korral). Siseturul rikuti ka muid 

intellektuaalomandiõigusi, näiteks disainilahendusi (ligikaudu 23% kõigi kinnipeetud esemete korral), 

veidi vähem autoriõigusi (üle 22%) ja vähem patente. 

 

2020. aasta kõigi kinnipidamiste andmed: ELi piiri ja ELi siseturu koondandmed 
 
ELis kinni peetud ja vabastamata jäänud võltsitud esemete maht oli 2020. aastal ligikaudu 66 miljonit 

eset(6). See tähendab, et kinni peetud ja vabastamata esemete arv on peaaegu 13% väiksem kui 

2019. aastal (76 miljonit). Üle 69% esemetest peeti kinni siseturul ja ülejäänud ELi piiril. 

 

(6) Oluline on rõhutada, et kinnipidamiste koguarv ei ole ELi piiril kinni peetud ja ELi liikmesriikide riigisisestel turgudel kinni 

peetud kaupade täpne summa, sest ELi piiril kinni peetud, kuid hiljem vabastatud kaupu ei registreerita intellektuaalomandi 

jõustamise portaalis ning seega ei kajastu need kogutulemustes. 
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ELis kinni peetud järeletehtud esemete hinnanguline koguväärtus oli ligikaudu 2 miljardit eurot. See 

väärtus on ligikaudu 19% väiksem kui eelmisel aastal. Ligi 65% teatatud kinnipeetud esemete 

koguväärtusest andsid kinnipidamised riigisisestel turgudel, ülejäänu peeti kinni ELi piiridel. 

 

Teatatud kinnipidamiste suurima arvuga kümnes liikmesriigis peeti kinni üle 91% kaupade mahust 

ja nende hinnangulisest väärtusest. Teatud kaupade mahu poolest oli esikohal Itaalia (üle 34% 

kõigist kinnipidamistest), hinnangulise väärtuse poolest Kreeka (34%). 

 

Tuvastatud kinnipeetud kaupade arvu järgi olid kinnipeetud toodete neli kõige sagedamini esinevat 

alamkategooriat rõivamanused, pakkematerjalid, salvestistega CDd/DVDd ning sildid, lipikud ja 

kleepsud. Need neli alamkategooriat moodustasid 49% kõigist teatatud toodetest. 

 

Teatatud esemete hinnangulise väärtuse poolest olid nelja kõige sagedamini tuvastatud toodete 

alamkategooria seas valdavad rõivamanused, järgmised olid rõivad, salvestistega CDd/DVDd ja 

käekellad. Need alamkategooriad moodustasid üle 68% 2020. aastal teatatud kinnipidamiste 

hinnangulisest väärtusest. 
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