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Povzetek 

 

V preteklih letih sta GD za obdavčenje in carinsko unijo (GD TAXUD) ter urad EUIPO objavila ločeni 

poročili, v katerih so opisani letni rezultati uveljavljanja pravic intelektualne lastnine, ki ga izvajajo 

zadevni organi kazenskega pregona na meji EU in notranjem trgu EU. Oba subjekta sta se zdaj 

dogovorila o skupni objavi letnega poročila, v katerem bodo predstavljena prizadevanja in delo vseh 

organov na področju uveljavljanja pravic intelektualne lastnine. Tokratna izdaja vsebuje podatke o 

zadržanjih blaga, s katerim so kršene pravice intelektualne lastnine, in druge sorodne informacije za 

leto 2020. 

 

Ta dokument s povzetkom dejanskega stanja z naslovom „Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine 

v EU: rezultati na meji EU in notranjem trgu EU v letu 2020“ je nastal na podlagi podatkov o 

zadržanjih na meji EU, ki so jih sporočili carinski organi vseh držav članic prek vseevropskega 

informacijskega sistema proti ponarejanju in piratstvu (COPIS) (1), ter podatkov o zadržanjih na 

notranjem trgu (2), ki so jih sporočili organi kazenskega pregona 23 od 27 držav članic EU (3) prek 

portala za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (IPEP). Njegov cilj je zagotoviti koristne 

informacije za pomoč pri analizi kršitev pravic intelektualne lastnine v EU in razvoju ustreznih 

protiukrepov. S širšega vidika naj bi poročilo oblikovalcem politike EU zagotovilo podatke za 

oblikovanje dokazne podlage za prednostne naloge in politike. 

 

Kljub prizadevanjem nacionalnih organov iz različnih vzrokov še vedno obstajajo podatkovne vrzeli. 

 

 

(1) V skladu z veljavno carinsko zakonodajo EU (in zlasti Uredbo (EU) št. 608/2013) je COPIS vseevropski informacijski 

sistem proti ponarejanju in piratstvu, ki vsebuje vse zahteve za ukrepanje in vsa zadržanja. COPIS je edini zakoniti kanal 

za izmenjavo informacij med imetniki pravic in carinskimi organi. 

(2) Zaradi jedrnatosti bo del notranjega trga EU, ki ustreza posamezni državi članici, v dokumentu naveden kot nacionalni 

trg države članice. 

(3) Evidenc o zadržanjih na nacionalnem trgu niso dali na voljo avstrijski in nemški organi kazenskega pregona, prvi zato, 

ker v skladu z njihovimi predpisi policija na nacionalnem trgu ne sme zaseči ponarejenega ali piratskega blaga po uradni 

dolžnosti, drugi pa zato, ker se še niso pridružili mreži za zagotavljanje podatkov. Poleg tega podatkov o zadržanjih v 

letu 2020 še nista predložili Finska in Švedska. 
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Zadržanja na meji EU v letu 2020 
 
Letno število zadržanj (4) blaga, glede katerega je obstajal sum, da krši pravice intelektualne lastnine, 

s strani carinskih organov na meji EU se je v letu 2020 v primerjavi s predhodnim letom znatno 

zmanjšalo (s približno 90 000 v letu 2019 na približno 70 000 v letu 2020). Zmanjšalo se je tudi 

število začetih postopkov in sicer s približno 117 000 v letu 2019 na približno 102 000 v letu 2020. 

Podoben razvoj je mogoče opaziti glede števila zadržanih izdelkov (s približno 41 milijonov v 

letu 2019 na približno 27 milijonov v letu 2020). Vendar pa se je ocenjena vrednost zadržanih 

izdelkov nekoliko povečala s približno 759 milijonov EUR na približno 778 milijonov EUR, k čemur 

sta v enakih delih prispevala preusmeritev košarice zadržanih izdelkov k dražjim izdelkom kot v 

predhodnem letu (več oblačil) in zvišanje ocenjene cene na enoto nekaterih zadržanih izdelkov 

(ročne ure), kar je nevtraliziralo sicer pričakovano znižanje ocenjene vrednosti zadržanj zaradi 

zmanjšanja števila zadržanih izdelkov. Kriza zaradi COVID-19 je prav gotovo vplivala na rezultate 

zadržanj na meji za leto 2020 zaradi kombinacije različnih dejavnikov, kot so manjši obseg trgovine 

v prvih mesecih pandemije, manjši obseg blaga, ki je prešlo meje, in težave, s katerimi so se soočali 

organi kazenskega pregona pri izvajanju običajnega nadzora. 

 

Z vidika števila postopkov so bile najpogosteje zadržane podkategorije izdelkov splošno potrošniško 

blago (oblačila ter športna in nešportna obutev) in luksuzni izdelki (torbice, denarnice in ročne ure). 

Po številu zadržanih izdelkov so bile na prvih petih mestih podkategorije izdelkov, v katerih so 

posamezni izdelki običajno manjši po velikosti in vrednosti, prevažajo pa se v glavnem v večjih 

pošiljkah v zabojnikih ali tovornjakih (embalažni material, vžigalniki, drugo blago), močno pa so bila 

zastopana tudi živila in oblačila. Z vidika ocenjene vrednosti zadržanih izdelkov so bili na vrhu 

seznama luksuzni izdelki, ki so bili kopija pristnih izdelkov z visoko vrednost na enoto na domačem 

maloprodajnem trgu (predvsem zaradi njihove znamke), kot so ročne ure, oblačila, torbice in 

denarnice. 

 

Glede izvora izdelkov, ki so kršili pravice intelektualne lastnine in so prišli v EU, je iz količine razvidno, 

da imajo stalen primat kot države izvora Kitajska (za večino kategorij), Hongkong, Kitajska (glavni 

 

(4) Vsako zadržanje poimenujemo primer, ki lahko vključuje več posameznih izdelkov, od enega do več milijonov, in lahko 

zajema različne kategorije blaga in različne imetnike pravic. Carinski organi bodo začeli postopek za vsakega imetnika 

pravic, ki je vključen v primer. 
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vir dodatkov ter nalepk in oznak za mobilne telefone) in Turčija (glavni vir oblačil, zdravil in oblačilnih 

dodatkov), medtem ko se za posamezne kategorije pojavlja več drugih držav. 

 

Povezava med številom primerov in vrsto blaga se kaže tudi v prevoznem sredstvu. Za večino 

primerov, ki vključujejo splošne potrošniške izdelke, vendar v majhni količini, je značilno pošiljanje 

po pošti in z ekspresno kurirsko službo. Ti primeri skupaj predstavljajo 85 % vseh primerov, vendar 

samo 5 % števila izdelkov. Glavna načina prevoza izdelkov v EU sta pomorski in cestni prevoz, ki 

skupaj predstavljata 87 % vseh izdelkov, vendar samo 2,8 % vseh primerov. 

 

Med evidentiranimi kršenimi pravicami intelektualne lastnine so prevladovale znamke kot 

najpogosteje kršena pravica intelektualne lastnine pri zadržanjih na meji EU (pri več kot 72 % 

zadržanih izdelkov, pri katerih je bila kršena vsaj ena pravica intelektualne lastnine, je bila kršena 

znamka). Druge kršene pravice so bili modeli (več kot 27 % zadržanih izdelkov), daleč za njimi pa 

so bile avtorske pravice in geografske označbe (5). 

 

V skoraj 83 % postopkov zadržanja, ki so jih začeli carinski organi, je bilo blago uničeno po 

standardnem postopku ali postopku za manjše pošiljke, potem ko sta se lastnik blaga in imetnik 

pravic strinjala z njegovim uničenjem. V 7 % zadržanj je bil začet sodni postopek za ugotovitev 

kršitve, je bilo blago obravnavano v okviru kazenskega postopka ali pa je bila dosežena izvensodna 

poravnava. V 10 % postopkov so bili izdelki sproščeni, ker imetnik pravic ni odgovoril na obvestilo, 

ki so mu ga poslali carinski organi, ker je bilo na koncu za izdelke ugotovljeno, da so izvirno blago, 

ali ker ni bilo kršitve. 

 

Zadržanja na notranjem trgu EU v letu 2020 
 
Trend zadržanja blaga, s katerim so kršene pravice intelektualne lastnine, na notranjem trgu EU se 

je leta 2020 v primerjavi s predhodnim letom povečal. Dejansko se je po podatkih, ki so jih sporočili 

policijski in carinski organi ter organi za nadzor trga v navedenem scenariju, leta 2020 letna količina 

blaga, s katerim so kršene pravice intelektualne lastnine in je bilo sporočeno kot zadržano, povečala 

(46 milijonov) v primerjavi z letom 2019 (44 milijonov). Na sporočene podatke sta vplivala, vendar 

 

(5) Skupno število sporočenih kršenih pravic intelektualne lastnine v zadržanjih v sistemu COPIS in na portalu IPEP 

presega število zadržanih izdelkov na meji EU oziroma na notranjem trgu EU. To pa zato, ker obe orodji omogočata, da 

se pri vsakem zadržanju izdelka vpišejo vse pravice intelektualne lastnine, ki so kršene. 
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samo delno, omejitev gibanja med pandemijo in nezagotovitev podatkov s strani britanskih organov 

pregona. Zadržanja, ki so jih leta 2019 izvedli organi kazenskega pregona na notranjem trgu, ki v 

letu 2020 niso poročali, obsegajo približno 1,3 milijona izdelkov. Kljub tem vrzelim v zagotavljanju 

podatkov je bilo iz števila izdelkov, zadržanih na notranjem trgu EU, razvidno rahlo povečanje med 

letoma 2019 in 2020 in sicer za 1,6 milijona izdelkov, kar pomeni 3,6-odstotno medletno povečanje 

z vidika števila izdelkov, sporočenih kot zadržanih. Vendar pa se je ocenjena vrednost teh zadržanih 

izdelkov zmanjšala za 0,5 milijarde EUR, kar pomeni 27-odstotno medletno zmanjšanje, in sicer 

zaradi znižanja vrednosti na enoto zadržanih glavnih ali dražjih izdelkov (zlasti posnetih CD-jev/DVD-

jev, nakita in oblačilnih dodatkov). 

 

Glede na število zadržanih izdelkov in ocenjeno vrednost je prvih pet držav članic predstavljalo od 

89 % do 93 % vseh zadržanj na notranjem trgu v letu 2020. Po številu zadržanih izdelkov je bila 

očitno na prvem mestu Italija s skoraj 40 % izdelkov. Po ocenjeni vrednosti zadržanih izdelkov je bila 

na prvem mestu Grčija z več kot 48 %. Med prvimi petimi državami članicami sta tudi Madžarska in 

Francija in sicer tako po številu izdelkov kot po ocenjeni vrednosti, na repu te razvrstitve sta po 

številu zadržanih izdelkov oziroma ocenjeni vrednosti Bolgarija in Hrvaška. 

 

V prvih štirih opredeljenih podkategorijah izdelkov so na vrhu seznama oblačilni dodatki, in sicer tako 

po številu izdelkov, sporočenih kot zadržanih na notranjem trgu EU, kot po njihovi ocenjeni vrednosti, 

sledijo jim posneti CD-ji/DVD-ji, prav tako v obeh parametrih. Na repu seznama prvih štirih 

opredeljenih najpogosteje zadržanih izdelkov na notranjem trgu EU v letu 2020 so podkategorije, ki 

vključujejo embalažni material ter nalepke in oznake, oblačila in nešportna obutev pa so na repu 

seznama z vidika ocenjene vrednosti. Poudariti je treba, da je embalažni material s svojim 

potencialnim multiplikacijskim učinkom za proizvodnjo dodatnih ponarejenih izdelkov z zavijanjem 

izdelkov brez blagovne znamke v ponarejeni embalažni material tudi med petimi najpogosteje 

zadržanimi izdelki na meji EU. 

 

Na koncu je treba omeniti, da v zadržanjih na notranjem trgu EU prevladujejo blagovne znamke kot 

najbolj kršena pravica intelektualne lastnine (več kot 76 % zadržanih izdelkov). Na notranjem trgu 

so bile kršene tudi druge pravice intelektualne lastnine, kot so modeli (pri približno 23 % zadržanih 

izdelkov), takoj za njimi je bila avtorska pravica (več kot 22 %), nekoliko manj pa patenti. 
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Podatki o skupnih zadržanjih v letu 2020: zbirni podatki na meji EU in na notranjem trgu EU 
 
Leta 2020 je bilo v EU zadržanih in nesproščenih približno 66 milijonov ponarejenih izdelkov (6). To 

pomeni skoraj 13-odstotno zmanjšanje števila izdelkov, sporočenih kot zadržanih in nesproščenih, 

v primerjavi z letom 2019 (76 milijonov izdelkov). Več kot 69 % teh izdelkov je bilo zadržanih na 

notranjem trgu, preostali pa na meji EU. 

 

Ocenjena vrednost ponarejenih izdelkov, zadržanih v EU, je znašala približno 2 milijardi EUR. Ta 

vrednost pomeni približno 19-odstotno zmanjšanje v primerjavi s predhodnim letom. Skoraj 65 % 

skupne vrednosti sporočenih zadržanih izdelkov so predstavljala zadržanja na notranjem trgu, 

preostala vrednost pa izhaja iz zadržanj na meji EU. 

 

Deset držav članic z največjim številom sporočenih zadržanj je predstavljalo več kot 91 % zadržanj, 

tako po količini kot po ocenjeni vrednosti izdelkov. Italija je zabeležila najvišje individualne podatke 

z vidika količine in sicer 34 % vseh zadržanj, enako velja za Grčijo z vidika ocenjene vrednosti, prav 

tako 34 %. 

 

Štiri najpogostejše podkategorije opredeljenih zadržanih izdelkov z vidika števila zadržanih izdelkov 

so bili oblačilni dodatki, embalažni materiali, posneti CD-ji/DVD-ji ter nalepke in oznake. Te štiri 

podkategorije se predstavljale 49 % evidentiranih izdelkov. 

 

Z vidika ocenjene vrednosti sporočenih izdelkov so bili v prvih štirih podkategorijah opredeljenih 

izdelkov daleč najvišje uvrščeni oblačilni dodatki, sledila so jim oblačila, posneti CD-ji/DVD-ji in ročne 

ure. Te podkategorije so pomenile več kot 68 % ocenjene vrednosti zadržanj, sporočenih v 

letu 2020. 

  

 

(6) Pomembno je poudariti, da podatki o skupnih zadržanjih niso točen seštevek podatkov o zadržanjih na meji EU in 

podatkov o zadržanjih na nacionalnih trgih držav članic EU, ker ponarejeno blago, ki je bilo zadržano na meji EU, vendar 

je bilo pozneje sproščeno, ni evidentirano v portalu za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, zato ni zajeto v skupne 

rezultate. 
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