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Tiivistelmä 

 

Aiempina vuosina verotuksen ja tulliliiton pääosasto ja EUIPO ovat julkaisseet erilliset raportit EU:n 

rajoilla ja sisämarkkinoilla toimivien lainvalvontaviranomaisten suorittaman teollis- ja 

tekijänoikeuksien täytäntöönpanon vuotuisista tuloksista. Nämä kaksi tahoa ovat nyt sopineet 

julkaisevansa yhdessä vuosittaisen asiakirjan, jossa esitellään, mitä toimia teollis- ja 

tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa valvovat viranomaiset ovat toteuttaneet. Tässä asiakirjassa 

esitetään teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden takavarikointien lukumäärät ja muut 

asiaan liittyvät tiedot vuodelta 2020. 

 

Tämä asiakirja ”Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano EU:ssa: tulokset EU:n rajoilla ja 

sisämarkkinoilla vuonna 2020” pohjautuu kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten EU:n laajuisen 

väärentämisen ja piratismin vastaisen tietojärjestelmän (COPIS)1 kautta ilmoittamiin EU:n rajoilla 

tehtyjä takavarikointeja koskeviin tietoihin sekä sisämarkkinoilla2 tehtyjä takavarikointeja koskeviin 

tietoihin, jotka EU:n 27 jäsenvaltiosta 233  raportoi teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon 

portaalin (IPEP) kautta. Sen tavoitteena on antaa hyödyllistä tietoa, joka tukee teollis- ja 

tekijänoikeuksien loukkausten analysointia EU:ssa ja asianmukaisten vastatoimien kehittämistä. 

Laajemmin se tarjoaa EU:n poliittisille päättäjille tietoja, joiden avulla voidaan kehittää tietopohja 

painopisteitä ja politiikkoja varten. 

 

Kansallisten viranomaisten toimista huolimatta tiedoissa on edelleen eri syistä johtuvia puutteita. 

 

 

1  Asiaa koskevan EU:n tullilainsäädännön (ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 608/2013) mukaisesti COPIS on EU:n 

laajuinen väärennösten ja piratismin vastainen tietojärjestelmä, joka sisältää kaikki toimenpidehakemukset ja tiedot kaikista 

takavarikoinneista. COPIS on ainoa oikeudenhaltijoiden ja tullin välinen laillinen tiedonjakokanava. 

2 Jotta raportti olisi mahdollisimman ytimekäs, tietylle jäsenvaltiolle kuuluvaa EU:n sisämarkkinoiden osaa kutsutaan koko 

asiakirjassa kyseisen jäsenvaltion kansallisiksi markkinoiksi. 

3 Itävallan ja Saksan lainvalvontaviranomaisilta ei ole saatu tietoja kansallisilla markkinoilla tehdyistä takavarikoinneista. 

Itävallan osalta tämä johtuu siitä, että sen säännösten mukaan poliisi ei voi viran puolesta takavarikoida väärennettyjä tai 

laittomasti valmistettuja tavaroita kansallisilla markkinoilla. Saksa puolestaan ei ole vielä liittynyt tiedonantoverkostoon. 

Lisäksi Suomen ja Ruotsin vuonna 2020 tekemiä takavarikointeja koskevat tiedot puuttuvat edelleen. 



 

Teollis- ja tekijänoikeuksien  
täytäntöönpano EU:ssa: 
tulokset EU:n rajoilla ja  

sisämarkkinoilla vuonna 2020 
 

 

 

4 

 

Takavarikoinnit EU:n rajoilla vuonna 2020 
 
Tulliviranomaisten EU:n rajoilla suorittamien teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen 

tavaroiden takavarikointien vuosittainen määrä4 väheni merkittävästi vuonna 2020 edellisvuoteen 

verrattuna (noin 90 000 vuonna 2019 ja noin 70 000 vuonna 2020). Käynnistettyjen menettelyjen 

määrä on myös vähentynyt noin 117 000:sta vuonna 2019 noin 102 000:een vuonna 2020. Vastaava 

kehitys on havaittavissa takavarikoitujen tavaroiden määrässä (noin 41 miljoonasta vuonna 2019 

noin 27 miljoonaan vuonna 2020). Takavarikoitujen tavaroiden arvioitu arvo on kuitenkin noussut 

hieman noin 759 miljoonasta eurosta noin 778 miljoonaan euroon. Tämä johtuu siitä, että kalliimpien 

tuoteluokkien määrä kasvoi takavarikoinneissa edellisvuoteen verrattuna (enemmän vaatteita) ja 

joidenkin takavarikoitujen tuotteiden (kellot) arvioitu yksikköhinta nousi. Näin ollen takavarikoitujen 

tavaroiden määrän vähenemisen takia ennakoitavissa ollut arvioidun arvon lasku ei tosiasiassa 

toteutunut. Covid-19-kriisi vaikutti varmasti takavarikointeihin rajoilla vuonna 2020. Tähän liittyy 

useita tekijöitä, kuten kaupan vähentyminen pandemian ensimmäisinä kuukausina, rajat ylittävien 

tavaroiden määrän väheneminen sekä valvontaviranomaisten vaikeudet suorittaa valvontaa 

tavalliseen tapaan. 

 

Menettelyjen määrästä voidaan todeta, että yleisimmät tuotteiden alaluokat olivat tavalliset 

kulutustuotteet (vaatteet ja jalkineet, sekä urheilujalkineet että muut kuin urheilujalkineet) ja 

ylellisyystuotteet (laukut, lompakot ja kukkarot sekä kellot). Takavarikoitujen tavaroiden määrän 

osalta alaluokat, joissa yksittäinen tavara on yleensä kooltaan ja arvoltaan pieni ja kuljetetaan 

yleensä suurissa erissä konteissa tai kuorma-autoissa (pakkausmateriaalit, sytyttimet, muut tavarat), 

olivat tilastojen kärjessä, mutta myös elintarvikkeet ja vaatteet olivat vahvasti mukana viiden 

yleisimmän alaluokan joukossa. Takavarikoitujen tuotteiden arvioidun arvon osalta ylellisyystuotteet, 

joita vastaavalla aidolla tuotteella oli paikallisessa vähittäismyynnissä suuri yksikköarvo (erityisesti 

kyseisen tuotemerkin takia), kuten kellot, vaatteet sekä laukut, lompakot ja kukkarot, olivat selvästi 

tilastojen kärjessä. 

 

EU:hun saapuvien teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden alkuperän osalta määrät 

osoittavat, että Kiinan (useimmissa luokissa), Hongkongin (Kiina) (matkapuhelintarvikkeiden sekä 

 

4 Jokainen takavarikointi on tapaus, joka sisältää yksittäisiä tavaroita, joiden määrä vaihtelee yhdestä useaan miljoonaan 

ja jotka voivat kuulua eri tavaraluokkiin ja koskea eri oikeudenhaltijoita. Tulli käynnistää menettelyn kunkin oikeudenhaltijan 

osalta. 
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etikettien, tunnisteiden ja tarrojen pääasiallinen lähde) ja Turkin (vaatteiden, lääkkeiden ja 

vaatetustarvikkeiden pääasiallinen lähde) johtoasema alkuperämaissa pysyy muuttumattomana. 

Useat muut maat ovat kuitenkin mukana yksittäisten luokkien tilastoissa. 

 

Tapausten määrän ja tavaratyypin välinen suhde näkyy myös kuljetustavassa. Useimmissa 

tapauksissa, joissa on kyse muutamasta tavallisesta kulutustuotteesta, käytetään posti- ja 

lähettipalveluita. Niiden osuus kaikista tapauksista on 85 prosenttia mutta vain viisi prosenttia 

tavaroiden määrästä. Tärkeimmät kuljetusmuodot tavaroiden tuomiseksi EU:hun ovat meri- ja 

maantieliikenne, joiden osuus kaikkien tavaroiden kuljetuksesta on 87 prosenttia mutta vain 

2,8 prosenttia kaikista tapauksista. 

 

Raportoitujen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten perusteella tavaramerkit ovat useimmin 

loukattuja teollis- ja tekijänoikeuksia EU:n rajoilla tapahtuvissa takavarikoinneissa (yli 72 prosentissa 

takavarikoiduista tavaroista, jotka loukkaavat ainakin yhtä teollis- ja tekijänoikeutta, loukkauksen 

kohteena on tavaramerkki). Muita loukattuja teollis- ja tekijänoikeuksia olivat mallit (yli 27 prosenttia 

takavarikoiduista tavaroista) ja sen jälkeen kaukana jäljessä tekijänoikeudet ja maantieteelliset 

merkinnät5. 

 

Lähes 83 prosentissa tullin käynnistämistä takavarikointimenettelyistä tavarat hävitettiin normaalin 

tai pienen lähetyksen menettelyssä sen jälkeen, kun tavaroiden omistaja ja oikeudenhaltija olivat 

suostuneet niiden hävittämiseen. Seitsemässä prosentissa takavarikoinneista joko pantiin vireille 

oikeusjuttu loukkauksen määrittämiseksi, tavarat käsiteltiin osana rikosoikeudenkäyntiä tai asia 

ratkaistiin tuomioistuimen ulkopuolella. Kuitenkin 10 prosentissa menettelyistä tavarat luovutettiin 

joko siksi, että oikeudenhaltija ei vastannut tullin lähettämään ilmoitukseen, tai siksi, että tavarat 

todettiin lopulta alkuperäisiksi tavaroiksi, tai siksi, ettei asiaan liittynyt loukkausta. 

 

 

5 COPIS-järjestelmässä ja IPEP-portaalissa ilmoitetut takavarikointeihin liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten 

kokonaismäärät ovat suuremmat kuin EU:n rajoilla ja sisämarkkinoilla takavarikoitujen tavaroiden määrät. Tämä johtuu 

siitä, että näissä kahdessa välineessä voi merkitä useita teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia yhtä takavarikoitua 

tavaraa kohden. 
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Takavarikoinnit EU:n sisämarkkinoilla vuonna 2020 
 
EU:n sisämarkkinoilla takavarikoitujen teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden määrä 

kasvoi vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Poliisi- ja tulliviranomaisten sekä 

markkinavalvontaviranomaisten ilmoittamien lukumäärien perusteella takavarikoitujen teollis- ja 

tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden vuosittainen määrä kasvoi todellakin vuonna 2020 (46 

miljoonaa) vuoteen 2019 verrattuna (44 miljoonaa). Ilmoitettuihin lukumääriin ovat osittain 

vaikuttaneet pandemiaan liittyvät sulkutoimet ja Yhdistyneen kuningaskunnan 

lainvalvontaviranomaisten toimittamien tietojen puuttuminen. Sisämarkkinoiden 

lainvalvontaviranomaiset, jotka eivät toimittaneet tietoja vuonna 2020, ilmoittivat yhteensä noin 1,3 

miljoonan tavaran takavarikoinnista vuonna 2019. Näistä tietojen toimittamisessa olevista puutteista 

huolimatta EU:n sisämarkkinoilla takavarikoitujen tavaroiden määrä kasvoi hieman, 1,6 miljoonaa 

kappaletta vuodesta 2019 vuoteen 2020, eli lisäystä on 3,6 prosenttia raportoitujen takavarikoitujen 

tavaroiden vuosittaiseen määrään. Takavarikoitujen tavaroiden arvioitu arvo kuitenkin laski 0,5 

miljardia euroa, mikä vastaa 27 prosentin laskua vuoden aikana. Tämä johtui yleisimpien ja 

kalliimpien takavarikoitujen tuotteiden yksikköarvon alenemisesta (erityisesti tallennetut CD:t ja 

DVD:t, korut ja vaatetustarvikkeet). 

 

Sekä takavarikoitujen tavaroiden määrän että arvioidun arvon osalta viiden suurimman jäsenvaltion 

osuus sisämarkkinoilla vuonna 2020 tehdyistä takavarikoinneista oli 89–93 prosenttia. 

Takavarikoitujen tavaroiden määrän osalta Italia oli selvästi kärjessä, sillä se takavarikoi lähes 

40 prosenttia tavaroista. Arvioidun arvon osalta Kreikka oli ensimmäisellä sijalla yli 48 prosentillaan. 

Myös Unkari ja Ranska olivat mukana sekä tavaroiden määrää että arvioitua arvoa koskevissa viiden 

suurimman maan tilastoissa. Näiden lisäksi tavaroiden määrää koskevan tilaston kärkisijoille pääsi 

myös Bulgaria, kun taas arvioidun arvon tilaston kärkipaikoilla oli mukana Kroatia. 

 

Tuotteiden neljästä yleisimmästä alaluokasta vaatetustarvikkeet olivat tilastojen kärjessä sekä EU:n 

sisämarkkinoilla takavarikoitujen tuotteiden määrän että niiden arvioidun arvon osalta. Seuraavana 

molemmissa tilastoissa olivat tallennetut CD:t ja DVD:t. Pakkausmateriaalit sekä etiketit, tunnisteet 

ja tarrat olivat neljän yleisimmän EU:n sisämarkkinoilla takavarikoidun tuotteen luettelossa vuonna 

2020, kun taas vaatteet ja muut kuin urheilujalkineet olivat arvioituun arvoon perustuvassa 

luettelossa. On huomattava, että pakkausmateriaalit, joilla voi olla kerrannaisvaikutus väärennettyjen 

tuotteiden tuotantoon, kun tuotemerkittömiä tuotteita kääritään väärennettyihin 
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pakkausmateriaaleihin, ovat mukana myös viiden EU:n rajoilla yleisimmin takavarikoidun tuotteen 

joukossa. 

 

EU:n sisämarkkinoilla yleisimmin loukattuja teollis- ja tekijänoikeuksia olivat tavaramerkit (yli 

76 prosenttia takavarikoiduista tavaroista). Seuraavaksi useimmin loukattuja teollis- ja 

tekijänoikeuksia EU:n sisämarkkinoilla olivat mallit (noin 23 prosenttia takavarikoiduista tavaroista), 

tekijänoikeudet (yli 22 prosenttia) ja vähäisemmässä määrin patentit. 

 

Takavarikointien kokonaistilanne vuonna 2020: yhdistetyt tiedot takavarikoinneista EU:n 
rajoilla ja sisämarkkinoilla 
 
Vuonna 2020 EU:ssa takavarikoitujen ja luovuttamattomien väärennettyjen tavaroiden määrä oli 

noin 66 miljoonaa kappaletta 6 . Tämä merkitsee lähes 13 prosentin vähennystä vuoteen 2019 

verrattuna (76 miljoonaa kappaletta) niiden tavaroiden määrässä, jotka on ilmoitettu 

takavarikoiduiksi ja joita ei ole luovutettu. Yli 69 prosenttia niistä takavarikoitiin sisämarkkinoilla ja 

loput EU:n rajoilla. 

 

EU:ssa takavarikoitujen väärennettyjen tavaroiden arvioitu arvo oli noin 2 miljardia euroa. Tämä arvo 

on noin 19 prosenttia pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Lähes 65 prosenttia ilmoitettujen 

takavarikoitujen tavaroiden kokonaisarvosta koski sisämarkkinoilla tehtyjä takavarikointeja, ja loput 

koskivat takavarikointeja EU:n rajoilla. 

 

Kymmenen jäsenvaltiota, jotka olivat ilmoittaneet eniten takavarikointeja, vastasivat yli 

91 prosentista tavaroiden määrästä sekä tavaroiden arvioidusta arvosta. Italia ilmoitti määrällisesti 

eniten takavarikointeja, yli 34 prosenttia kaikista takavarikoinneista, kun taas Kreikan 

takavarikointien arvioitu arvo oli suurin, 34 prosenttia. 

 

Takavarikoitujen tuotteiden neljä yleisintä alaluokkaa olivat takavarikoitujen tavaroiden määrän 

osalta vaatetustarvikkeet, pakkausmateriaalit, tallennetut CD:t ja DVD:t sekä etiketit, tunnisteet ja 

tarrat. Näiden neljän alaluokan osuus ilmoitetuista tuotteista oli 49 prosenttia. 

 

6 On tärkeää korostaa, että kaikkia takavarikointeja koskevat tiedot eivät ole EU:n rajoilla tehtyjen takavarikointien ja EU:n 

jäsenvaltioiden kansallisilla markkinoilla tehtyjen takavarikointien tarkka yhteenlaskettu määrä, koska EU:n rajoilla 

takavarikoituja mutta myöhemmin luovutettuja väärennettyjä tavaroita ei kirjata IPEP-portaaliin eivätkä ne näin ollen näy 

yhteenlasketuissa tuloksissa. 
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Ilmoitettujen tuotteiden arvioidun arvon osalta ilmoitettujen tuotteiden neljä suurinta alaluokkaa olivat 

vaatetustarvikkeet, vaatteet, tallennetut CD:t ja DVD:t sekä kellot, joista vaatetustarvikkeet olivat 

selvästi suurin. Näiden alaluokkien osuus oli yli 68 prosenttia vuonna 2020 ilmoitetusta 

takavarikointien arvioidusta arvosta. 
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