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Streszczenie 

 

W poprzednich latach Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej oraz EUIPO publikowały 

odrębne sprawozdania opisujące roczne wyniki w zakresie egzekwowania praw własności 

intelektualnej przez odpowiednie organy egzekwowania prawa na granicy UE i na rynku 

wewnętrznym UE. Obecnie oba podmioty uzgodniły, że wspólnie będą publikować coroczny 

dokument przedstawiający wysiłki i działania podjęte przez wszystkie organy w dziedzinie 

egzekwowania praw własności intelektualnej. W niniejszym wydaniu przedstawiono dane liczbowe 

dotyczące zatrzymań towarów naruszających prawa własności intelektualnej oraz inne powiązane 

informacje za 2020 r. 

 

Niniejszy dokument pt. „Egzekwowanie praw własności intelektualnej w UE: wyniki na granicy UE i 

na rynku wewnętrznym UE, 2020 r.” został opracowany na podstawie danych dotyczących 

zatrzymań na granicy UE, zgłoszonych przez organy celne wszystkich państw członkowskich za 

pośrednictwem ogólnounijnego systemu ochrony praw własności intelektualnej (COPIS) (1), oraz 

danych dotyczących zatrzymań na rynku wewnętrznym ( 2 ), zgłoszonych przez organy 

egzekwowania prawa w 23 z 27 państw członkowskich (3) za pośrednictwem portalu służącego 

egzekwowaniu praw własności intelektualnej (IPEP). Jego celem jest zapewnienie przydatnych 

informacji wspierających analizę naruszeń praw własności intelektualnej w UE oraz opracowanie 

odpowiednich środków zaradczych. W szerszym ujęciu powinien on zapewnić unijnym decydentom 

dane, które posłużą do stworzenia bazy dowodowej dotyczącej priorytetów i strategii. 

 

Pomimo wysiłków organów krajowych z różnych powodów nadal brakuje pewnych danych. 

 

(1) Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa celnego UE (w szczególności z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013) COPIS 

jest ogólnounijnym systemem ochrony praw własności intelektualnej, zawierającym wszystkie wnioski o podjęcie działań i 

informacje na temat wszystkich zatrzymań. COPIS jest jedynym legalnym kanałem wymiany informacji między 

uprawnionymi a organami celnymi. 

(2) Aby zachować zwięzłość, część rynku wewnętrznego UE odpowiadająca danemu państwu członkowskiemu będzie 

określana w całym dokumencie jako rynek krajowy państwa członkowskiego. 

(3) Rejestry zatrzymań na rynku krajowym nie są dostępne w austriackich i niemieckich organach egzekwowania prawa, 

po pierwsze dlatego, że ich przepisy nie zezwalają policji na dokonywanie zajęć z urzędu towarów podrobionych lub 

pirackich na rynku krajowym, a po drugie dlatego, że nie dołączyły one jeszcze do sieci przekazywania danych. Ponadto 

nadal brakuje danych dotyczących zatrzymań w Finlandii i Szwecji w 2020 r. 
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Zatrzymania na granicy UE w 2020 r. 
 
Roczna liczba zatrzymań (4) towarów, co do których podejrzewa się, że naruszają prawa własności 

intelektualnej, przez organy celne na granicy UE znacznie spadła w 2020 r. w porównaniu z rokiem 

poprzednim (z około 90 000 w 2019 r. do około 70 000 w 2020 r.). Liczba wszczętych procedur 

również uległa zmniejszeniu z około 117 000 w 2019 r. do około 102 000 w 2020 r. Podobną sytuację 

można zaobserwować w odniesieniu do liczby zatrzymanych towarów (z około 41 mln w 2019 r. do 

około 27 mln w 2020 r.). Niemniej jednak szacunkowa wartość zatrzymanych towarów nieznacznie 

wzrosła z około 759 mln EUR do około 778 mln EUR, co wynikało w równej mierze z przesunięcia 

koszyka zatrzymanych produktów w kierunku droższych produktów niż w poprzednim roku (większej 

ilości odzieży) oraz ze wzrostu szacunkowej ceny jednostkowej niektórych zatrzymanych produktów 

(zegarków), co zneutralizowało oczekiwane w przeciwnym razie obniżenie szacunkowej wartości 

zatrzymań w wyniku zmniejszenia liczby zatrzymanych produktów. Kryzys związany z COVID-19 z 

pewnością miał wpływ na wyniki dotyczące zatrzymań na granicy w 2020 r. ze względu na 

połączenie różnych czynników, takich jak mniejsza wymiana handlowa w pierwszych miesiącach 

trwania pandemii, mniejsza liczba towarów przekraczających granice, a także trudności, z jakimi 

borykały się organy egzekwowania prawa przy przeprowadzaniu zwykłych kontroli. 

 

Pod względem liczby procedur najczęściej pojawiającymi się podkategoriami produktów były 

powszechne produkty konsumenckie (odzież i obuwie, zarówno sportowe, jak i niesportowe) oraz 

produkty luksusowe (torebki, portfele i portmonetki oraz zegarki). Natomiast jeśli chodzi o liczbę 

zatrzymanych towarów, na pierwszych pięciu miejscach w rankingu znalazły się podkategorie, w 

których pojedynczy produkt jest przeważnie mniejszy i mniej wartościowy oraz transportowany 

głównie w większych przesyłkach w kontenerach lub ciężarówkach (opakowania, zapalniczki, inne 

towary); wysoką pozycję zajmowały również środki spożywcze i odzież. Jeśli chodzi o szacunkową 

wartość zatrzymanych produktów, na czele rankingu wyraźnie znalazły się produkty luksusowe, 

których autentyczny pojedynczy odpowiednik posiadał wysoką krajową wartość detaliczną (w 

szczególności z powodu marki), tj. zegarki, odzież, torby, portfele i portmonetki. 

 

 

(4) Każde zatrzymanie nazywane jest sprawą, która obejmuje pewną liczbę pojedynczych towarów, od jednego do kilku 

milionów, i może dotyczyć różnych kategorii towarów i różnych uprawnionych. Organy celne rozpoczną procedurę w 

odniesieniu do każdego uprawnionego w danej sprawie. 
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Jeśli chodzi o pochodzenie towarów naruszających prawa własności intelektualnej przywożonych 

do UE, dane liczbowe wskazują, że prym jako kraje wysyłki nieustannie wiodą Chiny (w przypadku 

większości kategorii), Hongkong w Chinach (główne źródło akcesoriów do telefonów komórkowych 

oraz etykiet, metek, naklejek) i Turcja (główne źródło odzieży, leków i dodatków odzieżowych), 

podczas gdy kilka innych krajów pojawia się w przypadku pojedynczych kategorii. 

 

Zależność między liczbą spraw a rodzajem towarów znajduje również odzwierciedlenie w środkach 

transportu. Większość spraw dotyczy powszechnych produktów konsumenckich, lecz w przesyłkach 

pocztowych i kurierskich wysyłana jest niewielka liczba towarów. Łącznie odpowiadają one za 85% 

wszystkich spraw, ale tylko 5% liczby towarów. Głównymi środkami transportu, za pośrednictwem 

których towary przywożone są do UE, są środki transportu morskiego i drogowego, które łącznie 

odpowiadają za 87% wszystkich wysyłanych towarów, ale tylko 2,8% wszystkich spraw. 

 

W odniesieniu do naruszenia praw własności intelektualnej znaki towarowe dominowały jako 

najczęściej naruszane prawa własności intelektualnej podczas zatrzymań na granicy UE (w 

przypadku ponad 72% zatrzymanych towarów, odnośnie do których naruszono co najmniej jedno 

prawo własności intelektualnej, naruszono znak towarowy). Innymi naruszonymi prawami były wzory 

(ponad 27% zatrzymanych produktów), a daleko za nimi prawa autorskie i oznaczenia 

geograficzne (5). 

 

W prawie 83% przypadków procedur zatrzymań wszczętych przez organy celne towary zostały 

zniszczone w ramach procedury standardowej lub procedury stosowanej w przypadku małych 

przesyłek, po tym jak właściciel towarów i uprawniony zgodzili się na ich zniszczenie. W 7% 

przypadków zatrzymań wszczęto postępowanie sądowe w celu ustalenia naruszenia przepisów, 

towarami zajęto się w ramach postępowania karnego lub zawarto ugodę pozasądową. Jednakże w 

10% przypadków procedur towary zostały wprowadzone do obrotu, ponieważ uprawniony nie 

odpowiedział na wysłane do niego przez organy celne zawiadomienie, towary zostały ostatecznie 

uznane za towary oryginalne lub nie doszło do naruszenia. 

 

 

(5) Całkowita liczba zgłoszonych naruszeń praw własności intelektualnej podczas zatrzymań, zarówno w COPIS, jak i w 

IPEP, przekracza liczbę zatrzymanych produktów, odpowiednio na granicy UE i na rynku wewnętrznym UE. Dzieje się tak, 

ponieważ oba narzędzia umożliwiają wielokrotne przypisanie naruszonych praw własności intelektualnej do danego 

przypadku zatrzymania produktu. 
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Zatrzymania na rynku wewnętrznym UE w 2020 r. 
 
Tendencja w zakresie zatrzymywania na rynku wewnętrznym UE towarów naruszających prawa 

własności intelektualnej wzrosła w 2020 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Rzeczywiście, 

zgodnie z danymi liczbowymi przekazanymi przez policję, organy celne i organy nadzoru rynku w tej 

sytuacji roczna liczba towarów naruszających prawa własności intelektualnej zgłoszonych jako 

zatrzymane wzrosła w 2020 r. (46 mln) w porównaniu z 2019 r. (44 mln). Podane dane liczbowe są 

uwarunkowane, ale tylko częściowo, scenariuszem obostrzeń związanych z pandemią oraz brakiem 

danych ze strony brytyjskich organów egzekwowania prawa. Dokonane w 2019 r. przez organy 

egzekwowania prawa na rynku wewnętrznym zatrzymania, które nie zostały zgłoszone w 2020 r., 

dotyczyły około 1,3 mln produktów. Pomimo tych braków w przekazywaniu danych liczba produktów 

zatrzymanych na rynku wewnętrznym UE wykazała nieznaczny wzrost o 1,6 mln produktów w latach 

2019–2020, co stanowi 3,6% wzrost w skali roku pod względem liczby produktów zgłoszonych jako 

zatrzymane. Szacunkowa wartość tych zatrzymanych produktów zmniejszyła się jednak o 

0,5 mld EUR, co stanowi spadek o 27% w skali roku, ze względu na zmniejszenie wartości 

jednostkowej głównych lub droższych zatrzymanych produktów (w szczególności płyt CD/DVD, 

biżuterii i dodatków odzieżowych). 

 

Zarówno pod względem liczby zatrzymanych produktów, jak i ich szacunkowej wartości, na pięć 

państw członkowskich o największym udziale w rynku wewnętrznym w 2020 r. przypada 89–93% 

wszystkich zatrzymań. Jeśli chodzi o liczbę zatrzymanych produktów, w rankingu wyraźnie przodują 

Włochy, gdyż dokonuje się tam zatrzymań niemal 40% produktów. Pod względem szacunkowej 

wartości na pierwszym miejscu znalazła się Grecja z wynikiem 48%. W pierwszej piątce rankingu 

znalazły się również Węgry i Francja, zarówno pod względem liczby zatrzymanych produktów, jak i 

ich szacunkowej wartości, natomiast Bułgaria i Chorwacja uzupełniły ten ranking odpowiednio pod 

względem liczby zatrzymanych produktów i ich szacunkowej wartości. 

 

Wśród czterech najważniejszych zidentyfikowanych podkategorii produktów prym wiodły dodatki 

odzieżowe, zarówno pod względem liczby produktów zgłoszonych jako zatrzymane na rynku 

wewnętrznym UE, jak i pod względem ich szacunkowej wartości; następne miejsce zajęły płyty 

CD/DVD, również pod względem obu parametrów. Podkategorie opakowań, etykiet, metek, naklejek 

uzupełniają ranking jako cztery najczęściej zatrzymywane identyfikowane produkty na rynku 

wewnętrznym UE w 2020 r., natomiast odzież i obuwie niesportowe uzupełniają wykaz pod 

względem szacunkowej wartości. Należy podkreślić, że opakowania, wraz z ich potencjalnym 
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efektem mnożnikowym umożliwiającym produkcję większej liczby fałszywych produktów poprzez 

pakowanie niemarkowych produktów w podrobione opakowania, również znalazły się w pierwszej 

piątce produktów najczęściej zatrzymywanych na granicy UE. 

 

Ponadto znaki towarowe dominowały jako najczęściej naruszane prawa własności intelektualnej 

podczas zatrzymań na rynku wewnętrznym UE (ponad 76% zatrzymanych towarów). Inne 

naruszane prawa, takie jak wzory (w przypadku około 23% zatrzymanych produktów), a następnie 

prawa autorskie (ponad 22%) i, w mniejszym stopniu, patenty, odgrywały rolę naruszanych praw 

własności intelektualnej na rynku wewnętrznym. 

 

Dane dotyczące ogólnej liczby zatrzymań w 2020 r.: dane zagregowane na granicy UE i na 
rynku wewnętrznym UE 
 
Liczba fałszywych produktów zatrzymanych i niewprowadzanych do obrotu w UE wyniosła około 

66 mln w 2020 r. ( 6 ). Oznacza to spadek o prawie 13% liczby produktów zgłoszonych jako 

zatrzymane i niewprowadzonych do obrotu w porównaniu z rokiem 2019 (76 mln produktów). Ponad 

69% z nich zatrzymano na rynku wewnętrznym, a resztę na granicy UE. 

 

Szacunkowa wartość fałszywych produktów zatrzymanych w UE to około 2 mld EUR. Wartość ta 

stanowi spadek o około 19% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niemal 65% całkowitej wartości 

zgłoszonych zatrzymanych produktów przypada na rynek wewnętrzny, pozostała zaś część na 

granicę UE. 

 

Ponad 91% liczby i szacunkowej wartości produktów przypadło na 10 państw członkowskich, w 

których zgłoszono najwyższą liczbę zatrzymań. Włochy odnotowały najwyższe dane pod względem 

liczby, gdyż przeprowadzono tam ponad 34% całkowitej liczby zatrzymań, a Grecja pod względem 

szacunkowej wartości – 34%. 

 

 

(6) Należy podkreślić, że dane dotyczące ogólnej liczby zatrzymań nie stanowią dokładnej sumy danych dotyczących 

zatrzymań na granicy UE i zatrzymań na rynkach krajowych państw członkowskich, ponieważ fałszywe towary zatrzymane 

na granicy UE, lecz później wprowadzone do obrotu, nie są rejestrowane na portalu służącym egzekwowaniu praw 

własności intelektualnej, a zatem nie są uwzględniane w ogólnych wynikach. 
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Cztery najpopularniejsze podkategorie zidentyfikowanych zatrzymanych produktów, jeśli chodzi o 

liczbę, to: dodatki odzieżowe, opakowania, płyty CD/DVD, etykiety, metki, naklejki. Te cztery 

podkategorie odpowiadały za 49% zgłoszonych produktów. 

 

Jeśli chodzi o szacunkową wartość zgłoszonych produktów, wśród czterech najpopularniejszych 

podkategorii zidentyfikowanych produktów dominowały zdecydowanie dodatki odzieżowe, a 

następnie odzież, płyty CD/DVD i zegarki. Te podkategorie odpowiadały za ponad 68% szacunkowej 

wartości zgłoszonych zatrzymanych produktów w 2020 r. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzekwowanie praw własności intelektualnej w UE: 

wyniki na granicach UE i na rynku wewnętrznym UE, 2020 r. 


