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Sammanfattning 

 

Under tidigare år har GD Taxud och EUIPO offentliggjort separata rapporter om de årliga resultaten 

av de insatser för säkerställandet av immateriella rättigheter som utförts av respektive 

tillsynsmyndighet vid EU:s gräns och på EU:s inre marknad. De två myndigheterna har nu kommit 

överens om att gemensamt publicera ett årligt dokument över de satsningar som gjorts och det 

arbete som utförts av alla myndigheter för att säkerställa skyddet av immateriella rättigheter. I denna 

utgåva presenteras siffror över kvarhållandet av varor som innebär intrång i de immateriella 

rättigheterna och annan tillhörande information för 2020. 

 

Faktadokumentet ”Säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter: resultat vid EU:s gräns och 

på EU:s inre marknad 2020” har utarbetats på grundval av de uppgifter om kvarhållanden vid EU:s 

gräns som rapporterats av tullmyndigheterna i samtliga medlemsstater, genom det EU-övergripande 

informationssystemet mot varumärkesförfalskning och piratkopiering (Copis)(1), samt de uppgifter 

om kvarhållanden på den inre marknaden(2) som rapporterats av tillsynsmyndigheterna i 23 av de 

27 medlemsstaterna(3) genom tillsynsportalen IP Enforcement Portal (IPEP). Syftet med dokumentet 

är att tillhandahålla användbar information som stöd till analysen av intrång i de immateriella 

rättigheterna i EU och utarbetandet av lämpliga motåtgärder. I ett bredare perspektiv kan 

dokumentet hjälpa EU:s beslutsfattare att upprätta en faktabas med prioriteringar och politiska 

åtgärder. 

 

 

(1) I enlighet med EU:s relevanta tullbestämmelser (i synnerhet förordning (EU) nr 608/2013) är Copis ett EU-omfattande 

övergripande informationssystem mot varumärkesförfalskning och piratkopiering som innehåller alla ansökningar om 

ingripande och alla kvarhållanden. Copis är den enda rättsliga kanalen för utbyte av information mellan rättsinnehavare 

och tullmyndigheter. 

(2) I korthet kommer den del av EU:s inre marknad som motsvarar en medlemsstat att hänvisas till som medlemsstatens 

nationella marknad i hela dokumentet. 

( 3 ) Register över kvarhållanden på den nationella marknaden finns inte tillgängliga från de österrikiska och tyska 

tillsynsmyndigheterna, för det första eftersom deras föreskrifter inte tillåter att polisen beslagtar förfalskade eller 

piratkopierade varor på eget initiativ på den nationella marknaden, och för det andra eftersom de ännu inte har anslutit sig 

till nätverket för tillhandahållande av uppgifter. Dessutom saknas fortfarande uppgifter om kvarhållanden under 2020 från 

Finland och Sverige. 
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Trots de nationella myndigheternas ansträngningar är uppgifterna fortfarande ofullständiga av olika 

skäl. 

 

Kvarhållanden vid EU:s gräns under 2020 
 
Antalet kvarhållanden(4) av varor av tullmyndigheterna vid EU:s gräns på grund av misstanke om 

intrång i de immateriella rättigheterna minskade avsevärt under 2020 jämfört med föregående år 

(från omkring 90 000 under 2019 till omkring 70 000 under 2020). Antalet inledda förfaranden 

minskade också, från omkring 117 000 under 2019 till omkring 102 000 under 2020. En liknande 

utveckling kan konstateras när det gäller antalet kvarhållna artiklar (från omkring 41 miljoner 2019 

till omkring 27 miljoner 2020). Det uppskattade värdet av de kvarhållna artiklarna har emellertid ökat 

en aning, från cirka 759 miljoner euro till cirka 778 miljoner euro. Detta beror lika mycket på en 

förskjutning av produktkorgen mot mer dyrbara artiklar jämfört med det föregående året (mer 

klädesplagg) och en ökning av det beräknade enhetspriset på vissa av de kvarhållna produkterna 

(armbandsur), vilket har motverkat den minskning av de kvarhållna produkternas beräknade värde 

som annars kunde förväntas som en följd av det minskade antalet kvarhållna artiklar. Covidkrisen 

hade stora konsekvenser för resultaten av kvarhållandena vid gränsen under 2020 på grund av en 

kombination av olika faktorer, däribland den minskade handeln under de första månaderna av 

pandemin, den lägre volymen av varor som passerade gränsen och tillsynsmyndigheternas 

svårigheter att utföra kontroller. 

 

De vanligast förekommande underkategorierna av produkter räknat i antalet förfaranden var vanliga 

konsumentprodukter (kläder och skor, både sportskor och andra skor) och lyxprodukter (väskor, 

plånböcker och portmonnäer samt armbandsur). När det gäller antalet artiklar som kvarhölls var de 

fem vanligaste underkategorierna sådana där enhetsartiklarna vanligen är av mindre storlek och 

värde och huvudsakligen transporteras i större sändningar i containrar eller lastbilar 

(förpackningsmaterial, tändare, övriga varor), men det fanns även en stor mängd livsmedel och 

kläder. De kvarhållna produkter som bedömdes ha högst uppskattat värde var lyxprodukter, vars 

motsvarande äkta vara hade ett högt enhetsvärde i den inhemska detaljhandeln (framför allt på 

 

(4) Varje kvarhållande leder till ett ärende som omfattar ett antal enskilda artiklar, från en enda till flera miljoner, och som 

kan innefatta olika varukategorier och olika rättsinnehavare. Tullmyndigheterna inleder ett förfarande för varje 

rättsinnehavare i ett ärende. 
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grund av de berörda märkena), till exempel armbandsur, kläder och väskor, plånböcker och 

portmonnäer. 

 

När det gäller ursprunget för de artiklar som innebar intrång i de immateriella rättigheterna i EU visar 

volymerna att Kina (för huvuddelen av kategorierna), Hongkong (som huvudsaklig källa till tillbehör 

till mobiltelefoner samt etiketter, märken och dekaler) och Turkiet (som huvudsaklig källa till kläder, 

läkemedel och tillbehör till kläder) fortfarande är de vanligaste avsändarländerna, men flera andra 

länder förekommer i enskilda kategorier. 

 

Förhållandet mellan antalet ärenden och typen av varor återspeglas även i transportsättet. I de flesta 

ärenden med vanliga konsumentprodukter men ett litet antal artiklar skedde transporten med post 

eller budtjänst. Tillsammans utgjorde de 85 % av alla ärenden, men endast 5 % av antalet artiklar. 

De viktigaste transportsätten vid införande av artiklar i EU är sjö- och vägtransport, vilka tillsammans 

står för 87 % av alla transporterade artiklar men endast 2,8 % av alla ärenden. 

 

I de ärenden där intrång i de immateriella rättigheterna konstaterades i samband med kvarhållanden 

vid EU:s gräns dominerade varumärken (i över 72 % av de ärenden där minst ett intrång 

konstaterades gällde intrånget ett varumärke). I andra ärenden gällde intrången formgivningar (över 

27 % av de kvarhållna varorna), medan upphovsrätt och geografisk beteckning stod för en betydligt 

mindre andel (5). 

 

I nästan 83 % av de förfaranden för kvarhållande som inletts av tullen destruerades varorna enligt 

förfarandet för standardförsändelser eller små försändelser efter att ägaren av varorna och 

rättsinnehavaren kommit överens om att de skulle destrueras. För 7 % av kvarhållandena ledde 

förfarandena antingen till att ett rättsfall inleddes för att fastställa intrånget, eller att varorna 

behandlades inom ramen för ett brottmålsförfarande, eller att en förlikning uppnåddes utanför 

domstol. I 10 % av förfarandena frisläpptes artiklarna, antingen på grund av att rättsinnehavaren inte 

hade svarat på den underrättelse som skickats ut av tullen eller att det kunde konstateras att 

artiklarna var originalvaror eller att det inte hade förekommit något intrång. 

 

 

(5) Det totala antalet intrång i de immateriella rättigheterna som rapporterats i samband med kvarhållanden, både i Copis 

och IPEP, överstiger antalet kvarhållna varor vid EU:s gräns respektive på EU:s inre marknad. Detta beror på att båda 

verktygen tillåter flera registreringar av intrång i de immateriella rättigheterna vid kvarhållande av en vara. 
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Kvarhållanden på EU:s inre marknad 2020 
 
Trenden med kvarhållande av varor som innebar intrång i de immateriella rättigheterna på EU:s inre 

marknad ökade 2020 jämfört med föregående år. De siffror som rapporterats av polisen, tullen och 

marknadskontrollmyndigheterna i detta scenario visar att antalet varor som innebar intrång och som 

rapporterades som kvarhållanden ökade 2020 (46 miljoner) jämfört med 2019 (44 miljoner). De 

rapporterade siffrorna har påverkats, men endast delvis, av nedstängningarna under pandemin och 

bristen på uppgifter från de brittiska tillsynsmyndigheterna. De kvarhållanden som genomfördes 

2019 av de tillsynsmyndigheter på den inre marknaden som inte rapporterade 2020 motsvarade 

omkring 1,3 miljoner varor. Trots dessa luckor i tillhandahållandet av uppgifter uppvisade antalet 

kvarhållna varor på EU:s inre marknad en svag ökning med 1,6 miljoner varor mellan 2019 och 2020, 

vilket motsvarar en årlig ökning på 3,6 % vad gäller antalet varor som rapporterades som kvarhållna. 

Det uppskattade värdet av de kvarhållna varorna minskade emellertid med 0,5 miljarder euro, vilket 

motsvarar en årlig minskning på 27 %, på grund av att enhetsvärdet för de viktigaste eller mest 

dyrbara produkterna minskade (i synnerhet inspelade cd-/dvd-skivor, smycken och tillbehör till 

kläder). 

 

Både när det gäller antalet kvarhållna varor och det uppskattade värdet stod fem medlemsstater för 

omkring 89–93 % av det totala antalet kvarhållanden på den inre marknaden under 2020. Sett till 

antalet kvarhållna varor hade Italien den största andelen med nästan 40 % av varorna. Räknat i 

uppskattat värde låg Grekland i täten med över 48 %. Ungern och Frankrike tillhörde de fem 

viktigaste länderna både sett till antalet varor och uppskattat värde, medan Bulgarien och Kroatien 

låg långt fram när det gällde antalet kvarhållna varor respektive uppskattat värde. 

 

Av de fyra viktigaste underkategorierna av produkter toppade tillbehör till kläder listan, både vad 

gäller antalet varor som rapporterats som kvarhållna på EU:s inre marknad och deras uppskattade 

värde, följt av inspelade cd-/dvd-skivor, även här enligt båda parametrarna. Underkategorierna 

förpackningsmaterial och etiketter, märken och dekaler tillhörde också de fyra vanligaste kvarhållna 

produkterna på EU:s inre marknad 2020, medan kläder och skor utom sportskor låg i topp när det 

gällde uppskattat värde. Det bör även noteras att förpackningsmaterial, med den möjliga 

förstärkande effekten för tillverkningen av fler förfalskade produkter genom förpackning av varor utan 

varumärke i falska förpackningsmaterial, också förekom bland de fem vanligaste kvarhållna 

produkterna vid EU:s gräns. 
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Slutligen dominerade varumärken bland de kvarhållanden på EU:s inre marknad där intrång i de 

immateriella rättigheterna konstaterats (över 76 % av de kvarhållna artiklarna). Intrång i rättigheterna 

för formgivningar (omkring 23 % av de kvarhållna produkterna), upphovsrätt (över 22 %) och, i 

mindre utsträckning, patent förekom också bland intrången på den inre marknaden. 

 

Uppgifter om kvarhållanden 2020: sammanlagda uppgifter vid EU:s gräns och på EU:s inre 
marknad 
 
Volymen av förfalskade varor som kvarhölls och inte frisläpptes i EU uppgick till omkring 66 miljoner 

varor 2020(6). Detta innebär en minskning med nästan 13 % jämfört med antalet varor som kvarhölls 

och inte frisläpptes 2019 (76 miljoner varor). Mer än 69 % av varorna kvarhölls på den inre 

marknaden och resten vid EU:s gräns. 

 

Det uppskattade värdet av de förfalskade varor som kvarhölls i EU uppgick till cirka 2 miljarder euro. 

Detta värde motsvarar en minskning på omkring 19 % jämfört med föregående år. Nästan 65 % av 

det totala värdet av de kvarhållna varor som rapporterades gällde den inre marknaden, medan resten 

var en följd av kvarhållanden vid EU:s gränser. 

 

De tio medlemsstaterna med det högsta antalet rapporterade kvarhållanden stod för över 91 % av 

både mängden och det uppskattade värdet av varorna. Italien rapporterade de högsta enskilda 

siffrorna räknat i volym, med över 34 % av det totala antalet kvarhållanden, medan Grekland stod 

för 34 % av det uppskattade värdet. 

 

De fyra vanligaste underkategorierna av identifierade kvarhållna produkter, när det gäller antalet 

kvarhållna varor, var tillbehör till kläder, förpackningsmaterial, inspelade cd-/dvd-skivor samt 

etiketter, märken och dekaler. Dessa fyra underkategorier stod för 49 % av de registrerade 

produkterna. 

 

Vad gäller det uppskattade värdet av de fyra vanligaste underkategorierna av rapporterade varor 

hade tillbehör till kläder en särställning. Därefter följde kläder, inspelade cd-/dvd-skivor och 

 

(6) Det är viktigt att understryka att uppgifterna om det totala antalet kvarhållanden inte är den exakta summan av 

uppgifterna om kvarhållanden vid EU:s gräns och kvarhållanden på medlemsstaternas nationella marknader, eftersom de 

förfalskade varor som kvarhölls vid EU:s gräns och senare frisläpptes inte har registrerats i IP Enforcement Portal och 

därför inte ingår i de sammanlagda resultaten. 
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armbandsur. Dessa underkategorier stod för mer än 68 % av det uppskattade värdet av de 

kvarhållanden som rapporterades under 2020. 
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