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Santrauka 

 

Praėjusiais metais Mokesčių ir muitų sąjungos GD ir EUIPO paskelbė atskiras ataskaitas apie 

metinius intelektinės nuosavybės teisių (toliau – INT) gynimo rezultatus, kuriuos atitinkamos 

vykdymo užtikrinimo institucijos pasiekė ES pasienyje ir ES vidaus rinkoje. Abi institucijos susitarė 

paskelbti bendrą metinį dokumentą ir jame pateikti informaciją apie visų institucijų įdėtas pastangas 

bei atliktą darbą ginant INT. Šiame dokumente pateikiama kiekybinė informacija apie 2020 m. 

įvykdytus INT pažeidžiančių prekių sulaikymus ir kita su tuo susijusi informacija. 

 

Šis faktinės informacijos dokumentas „ES intelektinės nuosavybės teisių gynimo ES pasienyje ir ES 

vidaus rinkoje 2020 m. rezultatai“ parengtas remiantis duomenimis apie ES pasienyje įvykdytus 

sulaikymus, apie kuriuos pranešė visų valstybių narių muitinės per ES kovos su prekių klastojimu ir 

piratavimu informacinę sistemą (angl. EU-wide anti-counterfeit and anti-piracy information system, 

toliau – COPIS)1, ir duomenimis apie vidaus rinkoje įvykdytus sulaikymus2, apie kuriuos pranešė 23 

iš 27 valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijos per Intelektinės nuosavybės vykdymo 

užtikrinimo portalą (angl. IP Enforcement Portal, toliau – IPEP) 3 . Dokumente siekta pateikti 

naudingos informacijos, kuri padėtų analizuoti ES padaromus INT pažeidimus ir parengti reikiamas 

atsakomąsias priemones. Bendresnis jo tikslas – pateikti ES politikos formuotojams informacijos 

duomenų bazei, kuria remiantis nustatomi prioritetai ir formuojama politika, plėtoti. 

 

Nepaisant nacionalinių institucijų įdėtų pastangų, tam tikrų duomenų spragų dėl įvairių priežasčių vis 

dar yra. 

 

 

1 Remiantis atitinkamais ES muitinės teisės aktais (pirmiausia Reglamentu (ES) Nr. 608/2013), COPIS yra visos ES kovos 

su prekių klastojimu ir piratavimu informacinė sistema, kurioje kaupiama informacija apie visus prašymus imtis veiksmų ir 

visus sulaikymo atvejus. COPIS yra vienintelė teisėta keitimosi informacija tarp teisių subjektų ir muitinių priemonė. 

2 Kad būtų paprasčiau, ES vidaus rinkos dalis, atitinkanti vieną valstybę narę, visame dokumente vadinama valstybės 

narės nacionaline rinka. 

3 Austrijos ir Vokietijos vykdymo užtikrinimo institucijos nepateikė duomenų apie sulaikymus nacionalinėse rinkose, nes, 

pirma, pagal šių valstybių reikalavimus policija nacionalinėje rinkoje negali ex officio konfiskuoti suklastotų ar piratinių 

prekių ir, antra, šios valstybės dar nėra prisijungusios prie duomenų teikimo tinklo. Taip pat reikėtų pažymėti, kad duomenų 

apie 2020 m. įvykdytus sulaikymus dar nepateikė Suomija ir Švedija. 
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2020 m. ES pasienyje įvykdyti sulaikymai 
 
2020 m., palyginti su praėjusiais metais, ES pasienyje muitinės per metus įvykdytų prekių, kėlusių 

įtarimų dėl INT pažeidimo, sulaikymų skaičius4 gerokai sumažėjo (2019 m. įvykdyta apie 90 tūkst. 

sulaikymų, 2020 m. – apie 70 tūkst.). Inicijuotų procedūrų skaičius taip pat sumažėjo nuo maždaug 

117 tūkst. (2019 m.) iki maždaug 102 tūkst. (2020 m.). Panašią tendenciją galima pastebėti ir 

kalbant apie sulaikytų prekių vienetų skaičių (2019 m. jų sulaikyta apie 41 mln., o 2020 m. – apie 

27 mln.). Tačiau apskaičiuotoji sulaikytų prekių vienetų vertė šiek tiek padidėjo: nuo maždaug 

759 mln. EUR iki maždaug 778 mln. EUR. Šiam padidėjimui vienodos įtakos turėjo ir tai, kad 

sulaikytų produktų krepšelį sudarė brangesni gaminiai negu praėjusiais metais (daugiau drabužių), 

ir didesnė kai kurių sulaikytų produktų (laikrodžių) apskaičiuotoji vieneto kaina. Dėl šių priežasčių 

apskaičiuotoji sulaikymų vertė nesumažėjo, nors to tikėtasi, nes gaminių sulaikyta mažiau. COVID 

krizė 2020 m. neabejotinai padarė įtakos sulaikymų pasienyje rezultatams, o šią įtaką lėmė įvairūs 

veiksniai, pavyzdžiui, tai, kad pirmaisiais pandemijos mėnesiais prekyba vyko vangiau, per sienas 

vežta mažiau prekių, o vykdymo užtikrinimo institucijoms buvo sudėtinga vykdyti įprastą kontrolę. 

 

Pagal procedūrų skaičių pirmavo šios produktų pakategorės: įprastos vartojimo prekės (apranga ir 

avalynė, tiek sportiniai, tiek ne sportiniai batai) ir prabangos prekės (rankinės, delninės, piniginės ir 

laikrodžiai). Pagal sulaikytų prekių vienetų skaičių pirmąjį penketuką sudarė pakategorės, kurioms 

priskiriamų prekių vienetai paprastai būna smulkesni, mažesnės vertės ir dažniausiai vežami 

didesnėmis partijomis konteineriuose arba vilkikuose (pakavimo medžiagos, žiebtuvėliai, kitos 

prekės), tačiau taip pat sulaikyta nemažai maisto produktų ir drabužių. Pagal apskaičiuotąją sulaikytų 

produktų vertę aukščiausias pozicijas užėmė prabangos prekės, kuriomis kopijuojamų originalių 

gaminių vieneto vertė mažmeninėje vidaus rinkoje (visų pirma dėl prekių ženklų, kuriais jie žymimi) 

yra aukšta, pavyzdžiui, laikrodžiai, drabužiai, rankinės, delninės ir piniginės. 

 

Dėl į ES įvežamų INT pažeidžiančių prekių vienetų kilmės pažymėtina, kad Kinija (daugumoje 

kategorijų), Honkongas, Kinija (mobiliųjų telefonų aksesuarų, klijuojamų ir kabinamų etikečių, lipdukų 

kategorijose) ir Turkija (pagrindinis drabužių, vaistų ir drabužių priedų šaltinis) pagal prekių kiekį tarp 

kilmės šalių pirmauja nuolat, o keleto kitų šalių prekių pasitaikė pavienėse kategorijose. 

 

4 Kiekvienas sulaikymas vadinamas vienu atveju, nors sulaikoma įvairių, nuo vieno iki kelių milijonų prekių vienetų ir tai 

gali būti skirtingų kategorijų ir skirtingų teisių subjektų prekės. Muitinė inicijuoja procedūrą kiekvieno su tuo atveju susijusio 

teisių subjekto atžvilgiu. 
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Ryšys tarp atvejų skaičiaus ir prekių rūšies taip pat yra susijęs su prekių vežimo būdais. Daugumoje 

atvejų, susijusių su įprastomis vartojimo prekėmis, kurias sudaro nedidelis kiekis prekių vienetų, 

produktai buvo siunčiami paštu arba naudojantis skubaus siuntų pristatymo paslaugomis. Tokie 

sulaikymo atvejai iš viso sudaro 85 proc. visų atvejų, tačiau jiems tenka tik 5 proc. sulaikytų prekių 

vienetų. Prekės į ES daugiausia įvežamos jūrų ir kelių transporto priemonėmis – taip įvežama 

87 proc. visų prekių vienetų, tačiau šiems vežimo būdams tenka tik 2,8 proc. visų sulaikymo atvejų. 

 

Tais atvejais, kai INT pažeidimų buvo užfiksuota, ES pasienyje įvykdytų sulaikymų atvejais iš INT 

pažeidimų dažniausiai buvo pažeidžiami prekių ženklai (daugiau kaip 72 proc. sulaikytų prekių 

vienetų, pažeidusių bent vieną INT, pažeidė prekių ženklus). Kitus teisių pažeidimus sudarė dizaino 

(daugiau kaip 27 proc, sulaikytų gaminių) pažeidimai, už jų rikiuojasi, tačiau gerokai atsilieka, autorių 

teisių ir geografinių nuorodų pažeidimai5. 

 

Beveik 83 proc. muitinės pradėtų sulaikymo procedūrų atvejų prekės buvo sunaikintos pagal 

standartinę arba mažoms siuntoms skirtą procedūrą, prekių savininkui ir teisių subjektui sutikus, kad 

prekės būtų sunaikintos. 7 proc. sulaikymo atvejų buvo inicijuotos teismo bylos siekiant nustatyti 

pažeidimą, prekės buvo tvarkomos baudžiamojo proceso tvarka arba ginčas buvo išspręstas 

neteisminiu keliu. Tačiau 10 proc. procedūrų atveju prekės buvo išleistos dėl to, kad teisių subjektas 

neatsakė į muitinės jam išsiųstą pranešimą, galiausiai buvo nustatyta, kad prekės yra originalios, 

arba dėl to, kad pažeidimų sudėtis nebuvo nustatyta. 

 

2020 m. ES vidaus rinkoje įvykdyti sulaikymai 
 
Palyginti su ankstesniais metais, 2020 m. ES vidaus rinkoje sulaikyta daugiau INT pažeidžiančių 

prekių. Iš tiesų, remiantis policijos, muitinės ir rinkos priežiūros institucijų pateiktais duomenimis, 

pagal šį scenarijų 2020 m. INT pažeidžiančių prekių, apie kurių sulaikymą buvo pranešta, skaičius 

padidėjo (46 mln.), palyginti su 2019 m. (44 mln.). Nurodytiems skaičiams įtakos padarė, bet tik iš 

dalies, dėl pandemijos paskelbti judėjimo suvaržymai ir tai, kad duomenų negauta iš Jungtinės 

Karalystės vykdymo užtikrinimo institucijų. 2019 m. vidaus rinkos vykdymo užtikrinimo institucijoms 

 

5  Bendras INT pažeidimų, nustatytų sulaikymo atvejais, apie kuriuos pranešta per COPIS ir IPEP, skaičius viršija 

atitinkamai ES pasienyje ir ES vidaus rinkoje sulaikytų gaminių skaičių. Taip yra todėl, kad abiejose priemonėse sulaikytam 

gaminiui galima priskirti po kelis INT pažeidimus. 
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vykdant sulaikymus, apie kuriuos 2020 m. nebuvo pranešta, sulaikyta maždaug 1,3 mln. gaminių. 

Nepaisant šių duomenų teikimo spragų, matyti, kad 2019–2020 m. ES vidaus rinkoje buvo sulaikyta 

kiek daugiau gaminių (1,6 mln. daugiau), t. y. per metus sulaikytų gaminių, apie kurių sulaikymą buvo 

pranešta, padaugėjo 3,6 proc. Tačiau apskaičiuotoji šių sulaikytų gaminių vertė sumažėjo 

0,5 mlrd. EUR, t. y. metinis sumažėjimas sudarė 27 proc., o šį sumažėjimą lėmė mažesnė 

pagrindinių arba brangesnių sulaikytų produktų (visų pirma, įrašytų kompaktinių diskų / skaitmeninių 

vaizdo diskų, papuošalų ir drabužių priedų) vieneto vertė. 

 

Tiek pagal sulaikytų gaminių skaičių, tiek pagal apskaičiuotąją vertę apie 89–93 proc. visų sulaikymo 

vidaus rinkoje atvejų 2020 m. teko penkioms pagrindinėms valstybėms narėms. Pagal sulaikytų 

gaminių skaičių akivaizdžiai pirmavo Italija – jai teko beveik 40 proc. gaminių. Pagal apskaičiuotąją 

vertę pirmąją poziciją užėmė Graikija, kuriai teko 48 proc. apskaičiuotosios gaminių vertės. Vengrija 

ir Prancūzija pateko tarp penkių pirmosiose pozicijose atsidūrusių valstybių narių tiek pagal gaminių 

skaičių, tiek pagal apskaičiuotąją vertę, o Bulgarija ir Kroatija į šį penketuką pateko atitinkamai pagal 

sulaikytų gaminių skaičių ir apskaičiuotąją vertę. 

 

Iš keturių identifikuotų produktų pakategorių pirmoje vietoje tiek pagal gaminių, apie kurių sulaikymą 

ES vidaus rinkoje pranešta, skaičių, tiek pagal jų apskaičiuotąją vertę atsidūrė drabužių priedai, už 

jų (taip pat pagal abu parametrus) rikiuojasi įrašyti kompaktiniai diskai / skaitmeniniai vaizdo diskai. 

Pakategorių, kurioms priklausė daugiausiai ES vidaus rinkoje 2020 m. sulaikytų ir identifikuotų 

produktų, ketvertuką papildė pakavimo medžiagos, klijuojamos ir kabinamos etiketės ir lipdukai, o 

pagal apskaičiuotąją vertę – drabužiai ir ne sportiniai batai. Reikėtų pabrėžti, kad pakavimo 

medžiagos (šios medžiagos gali skatinti gaminti daugiau suklastotų produktų, nes naudojamos 

neoriginaliems produktams pakuoti naudojant suklastotas pakavimo medžiagas) taip pat atsidūrė 

produktų, kurių daugiausiai sulaikyta ES pasienyje, penketuke. 

 

Galiausiai reikėtų pažymėti, kad sulaikymo ES vidaus rinkoje atvejais didžiausią INT pažeidimų dalį 

sudarė prekių ženklų pažeidimai (daugiau kaip 76 proc. sulaikytų prekių vienetų). Kitus INT 

pažeidimus vidaus rinkoje sudarė kitų teisių, pavyzdžiui, dizaino (maždaug 23 proc. sulaikytų 

gaminių), nedaug mažiau – autorių teisių (daugiau kaip 22 proc.) ir šiek tiek mažiau – patentų 

pažeidimai. 
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Bendri 2020 m. įvykdytų sulaikymų duomenys. Suminiai sulaikymų ES pasienyje ir ES vidaus 
rinkoje duomenys 
 
2020 m. ES sulaikyta ir neišleista maždaug 66 mln. padirbinių6. Taigi, gaminių, apie kurių sulaikymą 

pranešta ir kurie nebuvo išleisti, skaičius sumažėjo beveik 13 proc., palyginti su 2019 m. (76 mln. 

gaminių). Daugiau kaip 69 proc. jų buvo sulaikyta vidaus rinkoje, likusi dalis – ES pasienyje. 

 

ES sulaikytų padirbinių apskaičiuotoji vertė sudarė apie 2 mlrd. EUR. Ši vertė, palyginti su 

ankstesniais metais, sumažėjo maždaug 19 proc. Maždaug 65 proc. visos sulaikytų gaminių, apie 

kurių sulaikymą pranešta, vertės teko sulaikymams vidaus rinkoje, kita dalis vertės – sulaikymams 

ES pasienyje. 

 

Dešimt valstybių narių, pranešusių apie daugiausiai sulaikymo atvejų, teko daugiau kaip 91 proc. 

sulaikytų gaminių tiek pagal kiekį, tiek pagal apskaičiuotąją vertę. Italija užregistravo daugiausiai 

sulaikymų pagal vienetų skaičių (daugiau kaip 34 proc. visų sulaikymo atvejų), o Graikija pirmavo 

pagal apskaičiuotąją vertę (34 proc.). 

 

Keturios dažniausiai pasitaikančios sulaikytų ir identifikuotų produktų pakategorės pagal sulaikytų 

gaminių skaičių buvo drabužių priedai, pakavimo medžiagos, įrašyti kompaktiniai diskai / 

skaitmeniniai vaizdo diskai ir klijuojamos bei kabinamos etiketės ir lipdukai. Šioms keturioms 

pakategorėms teko 49 proc. užregistruotų produktų. 

 

Pagal apskaičiuotąją gaminių, apie kuriuos pranešta, vertę pirmavo keturios identifikuotų produktų 

pakategorės – drabužių priedai, taip pat drabužiai, įrašyti kompaktiniai diskai / skaitmeniniai vaizdo 

diskai ir laikrodžiai. Šioms pakategorėms teko daugiau kaip 68 proc. apskaičiuotosios sulaikymo 

atvejų, apie kuriuos pranešta 2020 m., vertės. 

  

 

6 Svarbu pabrėžti, kad bendras sulaikymo atvejų skaičius nėra tiksli ES pasienyje ir ES valstybių narių nacionalinėse 

rinkose įvykdytų sulaikymų suma, nes ES pasienyje sulaikytos, bet vėliau išleistos suklastotos prekės, Intelektinės 

nuosavybės vykdymo užtikrinimo portale nėra registruojamos, todėl jų duomenys į bendrus rezultatus neįtraukiami. 
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