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Rezumat 

 

În anii anteriori, DG TAXUD și EUIPO au publicat rapoarte separate care descriu rezultatele anuale 

ale acțiunilor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) desfășurate de 

autoritățile de aplicare a legii la frontiera UE și pe piața internă a UE. Acum, cele două entități au 

convenit să publice în comun un document anual în care să prezinte eforturile depuse și activitatea 

desfășurată de toate autoritățile în domeniul asigurării respectării DPI. În această ediție sunt 

prezentate cifrele privind reținerile de mărfuri care încalcă DPI și alte informații conexe din 2020. 

 

Acest document factual privind „Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către 

UE: rezultate la frontiera UE și pe piața internă a UE în 2020” a fost elaborat pe baza datelor privind 

reținerile la frontiera UE raportate de autoritățile vamale ale tuturor statelor membre, prin intermediul 

sistemului de combatere a contrafacerii și pirateriei la nivelul UE (COPIS)(1), precum și pe baza 

datelor privind reținerile de pe piața internă(2) raportate de autoritățile de aplicare a legii din 23 din 

cele 27 de state membre ale UE(3), prin intermediul portalului de asigurare a respectării DPI (IPEP 

- IP Enforcement Portal). Obiectivul documentului este de a furniza informații utile care să sprijine 

analiza încălcărilor DPI în UE și elaborarea unor contramăsuri corespunzătoare. La scară mai amplă, 

acesta ar trebui să ofere factorilor de decizie din UE informații în vederea dezvoltării unei baze de 

date pentru priorități și politici. 

 

În pofida eforturilor depuse de autoritățile naționale, există în continuare lacune în ceea ce privește 

furnizarea datelor din diferite motive. 

 

 

(1) În conformitate cu legislația vamală relevantă a UE [în special cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013], COPIS este sistemul 

informatic de combatere a contrafacerii și pirateriei la nivelul UE care conține toate cererile de intervenție și toate reținerile. 

COPIS este singurul canal legal pentru schimbul de informații între titularii de drepturi și autoritățile vamale. 

(2) Din motive de concizie, partea pieței interne a UE corespunzătoare unui stat membru va fi denumită în continuare piața 

națională a statului membru. 

(3) Autoritățile de aplicare a legii din Austria și Germania nu au furnizat înregistrări privind reținerile pe piața națională, cele 

dintâi deoarece reglementările acestora nu permit autorităților polițienești să plaseze din oficiu sub sechestru mărfuri 

contrafăcute sau piratate pe piața națională, iar cele din urmă deoarece acestea nu au aderat încă la rețeaua de furnizare 

a datelor. În plus, din Finlanda și Suedia încă lipsesc date privind reținerile din 2020. 
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Rețineri la frontiera UE în 2020 
 
Numărul anual al reținerilor( 4 ) de mărfuri suspectate că ar încălca un drept de proprietate 

intelectuală, efectuate de către autoritățile vamale la frontiera UE, a scăzut semnificativ în 2020 față 

de anul anterior (de la circa 90 000 în 2019 la circa 70 000 în 2020). Numărul procedurilor inițiate a 

scăzut și el de la aproximativ 117 000 în 2019 la aproximativ 102 000 în 2020. O evoluție similară 

poate fi observată în ceea ce privește numărul articolelor reținute (de la aproximativ 41 de milioane 

în 2019 la aproximativ 27 de milioane în 2020). Cu toate acestea, valoarea estimată a articolelor 

reținute a crescut ușor de la aproximativ 759 de milioane EUR la aproximativ 778 de milioane EUR, 

atât ca urmare a reorientării coșului de produse reținute către articole mai scumpe decât în anul 

anterior (mai multe articole de îmbrăcăminte), cât și ca urmare a creșterii prețului unitar estimat al 

unora dintre produsele reținute (ceasuri), ceea ce a neutralizat reducerea preconizată a valorii 

estimate a reținerilor ca o consecință a reducerii numărului de articole reținute. Desigur, criza 

provocată de pandemia de COVID-19 a afectat reținerile la frontieră în 2020, din cauza unei 

combinații de mai mulți factori precum: reducerea schimburilor comerciale în primele luni ale 

pandemiei, reducerea volumului de mărfuri care trec frontierele, precum și dificultățile cu care se 

confruntă autoritățile de aplicare a legii în efectuarea controalelor obișnuite. 

 

În ceea ce privește numărul de proceduri, subcategoriile de produse care apăreau cel mai frecvent 

erau produsele obișnuite de consum (articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, atât pantofi sport, cât 

și de alt tip) și produsele de lux (genți, portofele și poșete și ceasuri). În schimb, în ceea ce privește 

numărul de articole reținute, subcategoriile în care articolul unitar are de obicei o dimensiune și 

valoare mai mică și care sunt transportate în principal în transporturi mai mari în containere sau 

camioane (ambalaje, brichete, alte mărfuri) se aflau în fruntea primelor cinci clasate, însă produsele 

alimentare și articolele de îmbrăcăminte aveau și ele o prezență puternică. Referitor la valoarea 

estimată a produselor reținute, în fruntea clasamentului s-au aflat în mod clar produse de lux al căror 

articol original corespondent avea o valoare unitară mare de vânzare cu amănuntul pe plan intern 

(datorită în special mărcilor implicate), cum ar fi ceasuri, articole de îmbrăcăminte și genți, portofele 

și poșete. 

 

 

(4) Fiecare reținere constituie un caz, care include o serie de articole individuale, ce variază de la unu la câteva milioane, 

și care poate acoperi diferite categorii de mărfuri și diferiți titulari de drepturi. Autoritățile vamale inițiază o procedură pentru 

fiecare titular de drepturi dintr-un caz. 
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În ceea ce privește proveniența articolelor care încalcă DPI ce ajung în UE, volumele arată că 

preponderența Chinei (pentru majoritatea categoriilor), a Hong Kongului, a Chinei (principala sursă 

de accesorii pentru telefoane mobile și de etichete, plăcuțe, autocolante) și a Turciei (principala 

sursă de articole de îmbrăcăminte, medicamente și accesorii vestimentare), ca țări de proveniență, 

este constantă, iar pentru fiecare categorie în parte apar alte câteva țări. 

 

Relația dintre numărul de cazuri și tipul de mărfuri se reflectă și în mijloacele de transport. Majoritatea 

cazurilor care implică produse obișnuite de consum, dar o cantitate redusă de articole se realizează 

prin serviciile poștale și de curierat rapid. Împreună, acestea reprezintă 85 % din totalul cazurilor, 

însă numai 5 % din numărul de articole. Principalele moduri de transport pentru introducerea 

articolelor în UE sunt transportul maritim și cel rutier, acestea reprezentând împreună 87 % din 

totalul articolelor expediate, dar numai 2,8 % din totalul cazurilor. 

 

În cazurile în care s-au înregistrat încălcări ale DPI, mărcile au fost cel mai preponderent încălcate 

DPI în ceea ce privește reținerile la frontiera UE (în peste 72 % dintre articolele reținute în cazul 

cărora s-a încălcat cel puțin un drept de proprietate intelectuală, o marcă a fost încălcată). Printre 

alte drepturi care au fost încălcate se numără desenele și modelele industriale (peste 27 % dintre 

articolele reținute), urmate la mare distanță de drepturile de autor și indicațiile geografice(5). 

 

În aproape 83 % dintre procedurile de reținere inițiate de autoritățile vamale, mărfurile au fost 

distruse în cadrul procedurii standard sau al procedurii privind transporturile mici, după ce 

proprietarul mărfurilor și titularul drepturilor au fost de acord cu distrugerea acestora. În 7 % dintre 

rețineri, fie s-a inițiat o acțiune în instanță pentru stabilirea încălcării, fie mărfurile au făcut obiectul 

unei proceduri penale sau s-a ajuns la o soluționare extrajudiciară. Cu toate acestea, în 10 % dintre 

proceduri, articolele au primit liber de vamă, fie pentru că titularul drepturilor nu a răspuns la 

notificarea trimisă de autoritățile vamale, fie pentru că, în cele din urmă, s-a constatat că articolele 

sunt mărfuri originale, fie pentru că nu a existat nicio situație de încălcare a drepturilor. 

 

 

(5) Numărul total al DPI încălcate care au fost raportate atât prin intermediul COPIS, cât și al IPEP, depășește numărul 

articolelor reținute la frontiera UE și, respectiv, pe piața internă a UE. Acest lucru se explică prin faptul că cele două 

instrumente permit mai multe alocări ale DPI încălcate reținerii unui articol. 
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Rețineri pe piața internă a UE în 2020 
 
Mărfurile care încalcă DPI reținute pe piața internă a UE au avut un trend ascendent în 2020 

comparativ cu anul anterior. Într-adevăr, conform cifrelor raportate de autoritățile polițienești, vamale 

și de supraveghere a pieței în acest scenariu, numărul anual al mărfurilor care încalcă DPI raportate 

ca fiind reținute a crescut în 2020 (46 de milioane) față de 2019 (44 de milioane). Cifrele raportate 

au fost condiționate, însă doar parțial, de scenariul interdicției de deplasare pe perioada pandemiei 

și de lipsa datelor din partea autorităților britanice de aplicare a legii. Reținerile efectuate în 2019 de 

autoritățile de aplicare a legii pe piața internă, care nu au fost raportate în 2020, s-au ridicat la 

aproximativ 1,3 milioane de articole. În pofida acestor date lipsă, numărul de articole reținute pe 

piața internă a UE a înregistrat o ușoară creștere de 1,6 milioane între 2019 și 2020, ceea ce 

reprezintă o creștere interanuală de 3,6 % în ceea ce privește numărul de articole raportate ca fiind 

reținute. Cu toate acestea, valoarea estimată a articolelor reținute a scăzut cu 0,5 miliarde EUR, 

ceea ce reprezintă o scădere interanuală de 27 %, ca urmare a reducerii valorii unitare a produselor 

principale sau mai scumpe reținute (în special CD-uri/DVD-uri înregistrare, bijuterii și accesorii 

vestimentare). 

 

Atât în ceea ce privește numărul de articole reținute, cât și valoarea estimată a acestora, primele 

cinci state membre reprezentau 89-93 % din totalul reținerilor pe piața internă în 2020. În ceea ce 

privește numărul de articole reținute, Italia se afla clar în fruntea clasamentului, cu aproape 40 % 

dintre articole. În ceea ce privește valoarea estimată, Grecia ocupa prima poziție, cu peste 48 %. 

Ungaria și Franța apăreau și ele în primele cinci clasate, atât în ceea ce privește numărul de articole, 

cât și valoarea estimată, iar Bulgaria și Croația completau clasamentul în ceea ce privește numărul 

de articole reținute și, respectiv, valoarea estimată a acestora. 

 

Accesoriile vestimentare ocupau primul loc în clasamentul primelor patru subcategorii de produse 

identificate, atât în ceea ce privește numărul de articole raportate ca fiind reținute pe piața internă a 

UE, cât și în ceea ce privește valoarea estimată a acestora, fiind urmate de CD-uri/DVD-uri 

înregistrate, în ceea ce privește ambii parametri. Subcategoria ambalajelor și cea a etichetelor, 

plăcuțelor, autocolantelor completează clasamentul primelor patru cele mai reținute produse 

identificate pe piața internă a UE în 2020, iar articolele de îmbrăcăminte și alți pantofi decât cei sport 

completează lista în ceea ce privește valoarea estimată. Ar trebui subliniat faptul că ambalajele, cu 

potențialul lor efect multiplicator în ceea ce privește fabricarea mai multor produse contrafăcute prin 
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ambalarea unor produse fără marcă în ambalaje contrafăcute, apăreau și ele în primele cinci cele 

mai reținute produse la frontiera UE. 

 

În cele din urmă, mărcile au fost cel mai preponderent încălcate DPI în ceea ce privește reținerile pe 

piața internă a UE (peste 76 % dintre articolele reținute). Printre alte DPI încălcate pe piața internă 

s-au numărat desenele și modelele industriale (în aproximativ 23 % dintre articolele reținute), urmate 

îndeaproape de drepturile de autor (peste 22 %) și, într-o mai mică măsură, de brevete. 

 

Date privind reținerile globale în 2020: date agregate la frontiera UE și pe piața internă a UE 
 
Volumul articolelor contrafăcute reținute și pentru care nu s-a acordat liber de vamă în UE a fost de 

aproximativ 66 de milioane de articole în 2020(6). Aceasta implică o reducere cu aproape 13 % a 

numărului de articole raportate ca fiind reținute și care nu au primit liber de vamă, comparativ cu 

2019 (76 de milioane de articole). Peste 69 % dintre acestea au fost reținute pe piața internă, iar 

restul la frontiera UE. 

 

Valoarea estimată a articolelor contrafăcute reținute în UE s-a ridicat la aproximativ 2 miliarde EUR. 

Această valoare reprezintă o scădere de aproximativ 19 % față de anul anterior. Aproximativ 65 % 

din valoarea totală a articolelor reținute raportate provenea din reținerile pe piețele interne, restul 

articolelor fiind reținute la frontierele UE. 

 

În cele 10 state membre cu cel mai mare număr de rețineri raportate s-a înregistrat peste 91 % atât 

din volum, cât și din valoarea estimată a articolelor. Italia a înregistrat cele mai mari cifre individuale 

din volum, cu peste 34 % din totalul reținerilor, iar Grecia cu 34 % din valoarea estimată. 

 

În ceea ce privește numărul de articole reținute, cele mai frecvente patru subcategorii de produse 

reținute identificate au fost accesoriile vestimentare, ambalajele, CD-urile/DVD-urile înregistrate și 

etichetele, plăcuțele și autocolantele. Aceste patru subcategorii reprezentau 49 % din produsele 

înregistrate. 

 

(6) Este important de subliniat faptul că datele privind reținerile globale nu reprezintă agregarea exactă a datelor privind 

reținerile la frontiera UE cu cele privind reținerile pe piețele naționale ale statelor membre ale UE, deoarece mărfurile 

contrafăcute reținute la frontiera UE, dar care au primit ulterior liber de vamă, nu sunt înregistrate pe portalul de asigurare 

a respectării DPI (IPEP) și, prin urmare, nu apar în rezultatele generale. 
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În ceea ce privește valoarea estimată a articolelor raportate, clasamentul celor patru subcategorii de 

produse identificate era condus, de departe, de accesoriile vestimentare, urmate de articolele de 

îmbrăcăminte, CD-urile/DVD-urile înregistrate și ceasurile. Aceste subcategorii reprezentau peste 

68 % din valoarea estimată a reținerilor raportate în cursul anului 2020. 
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