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Tiivistelmä 

 

Vuonna 2020 tekemänsä sopimuksen mukaisesti komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto ja 

EUIPO julkaisevat joka vuosi yhdessä asiakirjan, jossa esitellään teollis- ja tekijänoikeuksien 

täytäntöönpanoa valvovien viranomaisten toteuttamia toimia. Tässä sarjassaan toisessa 

vuosittaisessa julkaisussa esitetään teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden 

takavarikoiden määrät ja muut asiaan liittyvät tiedot vuodelta 2021. 

 

”Teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano EU:ssa: tulokset EU:n rajoilla ja sisämarkkinoilla 

vuonna 2021” pohjautuu 26 EU:n jäsenvaltion (yhteensä 27 jäsenvaltiosta) (1) tulliviranomaisten 

EU:n laajuisen väärentämisen ja piratismin vastaisen tietojärjestelmän (COPIS) ( 2 ) kautta 

ilmoittamiin EU:n rajoilla tehtyjä takavarikointeja koskeviin tietoihin sekä sisämarkkinoilla tehtyjä 

takavarikointeja koskeviin tietoihin, jotka EU:n 27 jäsenvaltiosta 21 ( 3 ) raportoi teollis- ja 

tekijänoikeuksien täytäntöönpanon portaalin (IPEP) kautta. Sen tavoitteena on antaa hyödyllistä 

tietoa, joka tukee teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten analysointia EU:ssa ja asianmukaisten 

vastatoimien kehittämistä. Laajemmassa mittakaavassa sen pitäisi tarjota EU:n poliittisille päättäjille 

tietoja, joiden avulla voidaan tuottaa todistusaineistoa painopisteitä ja toimintalinjoja varten. 

 

 

(1) Kreikan tekemiä takavarikkoja koskevat tiedot puuttuvat vuodelta 2021. 

(2) Asiaa koskevan EU:n tullilainsäädännön (ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 608/2013) mukaisesti COPIS on EU:n 

laajuinen väärennösten ja piratismin vastainen tietojärjestelmä, joka sisältää kaikki toimenpidehakemukset ja tiedot kaikista 

takavarikosta. COPIS on ainoa oikeudenhaltijoiden ja tullin välinen laillinen tiedonjakokanava. 

(3) Jotta raportti olisi mahdollisimman ytimekäs, tietylle jäsenvaltiolle kuuluvaa EU:n sisämarkkinoiden osaa kutsutaan koko 

asiakirjassa kyseisen jäsenvaltion kansallisiksi markkinoiksi. Itävallan ja Saksan lainvalvontaviranomaisilta ei ole saatu 

tietoja kansallisilla markkinoilla tehdyistä takavarikoista. Itävallan osalta tämä johtuu siitä, että sen säännösten mukaan 

poliisi ei voi viran puolesta takavarikoida väärennettyjä tai laittomasti valmistettuja tavaroita kansallisilla markkinoilla. Saksa 

puolestaan ei ole vielä liittynyt tiedonantoverkostoon. Lisäksi takavarikkoja koskevat tiedot vuodelta 2021 puuttuvat 

edelleen Tanskan, Luxemburgin, Slovenian ja Ruotsin kansallisilta markkinoilta. Näiden tietojen puuttuminen ei kuitenkaan 

muuta yleistä kuvaa suuntauksista. 
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Takavarikoinnit EU:n rajoilla vuonna 2021 
 
Tulliviranomaisten EU:n rajoilla suorittamien teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta epäiltyjen 

tavaroiden takavarikointien vuosittainen määrä( 4 ) kasvoi hieman vuonna 2020 edellisvuoteen 

verrattuna (noin 70 000 vuonna 2020 ja noin 75 000 vuonna 2021). Käynnistettyjen menettelyjen 

määrä kasvoi niin ikään noin 102 000:sta vuonna 2020 noin 124 000:een vuonna 2021. 

Takavarikoitujen tavaroiden määrässä on havaittavissa selvempi kehitys (kasvua noin 

27 miljoonasta vuonna 2020 noin 42 miljoonaan vuonna 2021), mikä ylittää jopa covid-19-

pandemiaa edeltävän määrän vuonna 2019. Sitä vastoin takavarikoitujen tavaroiden arvioitu arvo on 

noussut vain maltillisesti noin 778 miljoonasta eurosta noin 806 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 

takavarikoitujen tavaroiden arvioidun arvon vähäisen nousun selittää takavarikoitujen tuotteiden 

määrän kasvu halvemmissa tuoteluokissa kalliimpiin tuotteisiin nähden sekä joidenkin 

takavarikoitujen tuotteiden (sekä määrältään suurimpien että kalleimpien) arvioidun yksikköhinnan 

lasku. Näin tapahtui siitä huolimatta, että takavarikoitujen tavaroiden määrä kasvoi merkittävästi 

kyseisenä vuonna, joka oli covid-19-pandemian toinen vuosi. Kaikki lisäykset on sisällytetty 

raporttiin, vaikka Kreikan rajalla tehtyjä takavarikointeja (5) koskevat tiedot puuttuivat. 

 

Menettelyjen määrästä voidaan todeta, että yleisimmät tuotteiden alaluokat olivat tavalliset 

kulutustuotteet (vaatteet ja jalkineet, sekä urheilujalkineet että muut kuin urheilujalkineet) ja 

ylellisyystuotteet (laukut, lompakot ja kukkarot, hajuvedet ja kosmetiikka sekä kellot). Määrällisesti 

eniten takavarikoitujen tavaroiden viiden kärjessä olivat alaluokat, joissa yksittäisen tavaran koko ja 

arvo on yleensä pieni, ja niitä kuljetetaan yleensä suurissa erissä esimerkiksi konteissa 

(pakkausmateriaalit, muut tavarat, matkapuhelintarvikkeet, lelut sekä muut vartalonhoitotuotteet). 

Tarkasteltaessa takavarikoitujen tuotteiden arvioitua arvoa tilastojen kärkisijan ottivat selvästi 

ylellisyystuotteet, joita vastaavalla aidolla tuotteella oli paikallisessa vähittäismyynnissä suuri 

yksikköarvo (erityisesti tuotemerkin takia), kuten kellot, vaatteet, laukut, lompakot ja kukkarot sekä 

korut. Näiden väliin sijoittui yksi epätavallinen tuote (matkapuhelintarvikkeet), mikä johtui kyseisen 

tuoteluokan takavarikkojen suuresta määrästä. 

 

 

(4) Kuhunkin takavarikkoon sisältyy yksittäisiä tavaroita, joiden määrä vaihtelee yhdestä useaan miljoonaan ja jotka voivat 

kuulua eri tavaraluokkiin ja koskea eri oikeudenhaltijoita. Tulli käynnistää menettelyn kunkin oikeudenhaltijan osalta. 

(5) Näiden osuus EU:n rajoilla takavarikoiduista väärennöksistä on aiemmin ollut 5–6 prosenttia esineiden määrän ja 

arvioidun arvon osalta. 
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Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavia tavaroita saapuu EU:hun eniten Kiinasta, Turkista ja 

Hongkongista (Kiina). Kiina on useimpien tavaraluokkien pääasiallinen alkuperämaa. Kiinasta 

peräisin olevista takavarikoiduista teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavista tavaroista eniten 

takavarikoitu tavaraluokka (6) oli pakkausmateriaalit. Turkista peräisin olevista tavaroista eniten 

takavarikoidaan vaatteita, kun taas Hongkongista (Kiina) peräisin olevat takavarikoidut tavarat ovat 

merkkejä, tunnisteita ja tarroja. 

 

Kuljetustapana vuonna 2021 eniten takavarikoiduissa tuotteissa käytettiin edelleen posti- ja 

pikalähetyksiä. Muutaman viime vuoden aikana postitse kuljetettujen tavaroiden takavarikot ovat 

kuitenkin jatkuvasti vähentyneet, kun taas pikalähetyksinä kuljetettujen tavaroiden takavarikot ovat 

lisääntyneet. Määrällisesti eniten takavarikkoja tehtiin edelleen meri- ja maantieliikenteessä siitä 

huolimatta, että lento-, pika- ja postilähetyksinä kuljetettujen tavaroiden takavarikoiden määrä on 

kasvanut. 

 

Ylivoimaisesti eniten loukattu teollis- ja tekijänoikeustyyppi takavarikoiduissa tavaroissa olivat 

edelleen tavaramerkit (joko Euroopan unionin, kansalliset ja/tai kansainväliset). 

 

EU:n rajalla teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen vuoksi takavarikoidut tuotteet ovat edelleen 

kuitenkin vain murto-osa arvioidusta EU:n markkinoille tulevien väärennettyjen ja laittomasti 

valmistettujen tavaroiden määrästä. Esimerkiksi kun verrataan laittomasta kaupasta laadituissa 

OECD:n ja EUIPOn raporteissa esitettyjä arvioita tällaisten tuotteiden määrästä, voidaan todeta, että 

EU:n rajalla takavarikoitujen tuoteväärennösten osuus vuonna oli 2013 vähintään 0,73 prosenttia 

rajan ylittävien väärennettyjen tavaroiden arvioidusta arvosta. Vuonna 2016 osuus oli vähintään 

0,38 prosenttia ja vuonna 2019 ja 0,45 prosenttia. 

 

Takavarikoinnit EU:n sisämarkkinoilla vuonna 2021 
 
EU:n sisämarkkinoilla takavarikoitujen teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden määrä 

kasvoi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Poliisi- ja tulliviranomaisten sekä 

markkinavalvontaviranomaisten ilmoittamien lukumäärien mukaan vuonna 2021 takavarikoitujen 

teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden määrä (53 miljoonaa) oli noin 7 miljoonaa euroa 

suurempi kuin vuonna 2020 (46 miljoonaa), mikä merkitsee 16 prosentin vuotuista kasvua. Määrä 

 

(6) Takavarikoitujen tuotteiden alaluokkiin ei lueta luokkaa Muut tavarat. 
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kasvoi siitä huolimatta, että eräät vuonna 2020 raportoineet sisämarkkinoiden 

lainvalvontaviranomaiset eivät toimittaneet vuoden 2021 lukuja. Näiden lainvalvontaviranomaisten 

vuonna 2020 tekemät takavarikot olivat vähäisiä. Vaikka takavarikoitujen tuotteiden määrä kasvoi, 

tuotteiden arvioitu arvo (noin 1 253 miljoonaa euroa) laski 46 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 

3,5 prosentin vuotuista vähennystä. Tämä johtuu takavarikoitujen halvempien tuotteiden alaluokkien 

määrän kasvusta ja kalliimpien vähenemisestä. 

 

Sekä takavarikoitujen tavaroiden määrän että arvioidun arvon osalta kuuden suurimman jäsenvaltion 

osuus sisämarkkinoilla vuonna 2021 tehdyistä takavarikoinneista oli yli 95 prosenttia. Italia oli 

selvästi kärjessä miltei 62 prosentilla kaikista takavarikoiduista tavaroista, joiden arvioitu arvo 

takavarikoista on 63 prosenttia. Ranska, Alankomaat, Espanja ja Unkari sijoittuivat kuuden kärkeen 

sekä tavaroiden lukumäärän että arvioidun arvon osalta. Näitä seurasivat Portugali tavaroiden 

lukumäärän ja Kreikka arvioidun arvon osalta. 

 

Tuotteiden viidestä yleisimmästä alaluokasta ”muut tavarat” oli tilastojen kärjessä EU:n 

sisämarkkinoilla takavarikoitujen tuotteiden määrän osalta. Seuraavana olivat savukkeet ja etiketit, 

merkit ja tarrat sekä vähäisemmässä määrin vaatteet ja audio-/videolaitteet. Arvioidun arvon osalta 

neljä alaluokkaa (tekstiilit, vaatteet, audio-/videolaitteet ja muut kuin urheilujalkineet) jakoi 

kärkipaikan samankaltaisilla kokonaisprosenttiosuuksilla. Näitä seurasivat savukkeet. 

 

EU:n sisämarkkinoilla yleisimmin loukattu teollis- ja tekijänoikeustyyppi olivat tavaramerkit (yli 

93 prosenttia takavarikoiduista tavaroista). Sisämarkkinoilla loukattiin myös muita oikeuksia, kuten 

tekijänoikeuksia (noin 6 prosenttia takavarikoiduista tavaroista) ja malleja (noin 0,7 prosenttia). 

 

Takavarikointien kokonaistilanne vuonna 2021: yhdistetyt tiedot takavarikoinneista EU:n 
rajoilla ja sisämarkkinoilla 
 
Vuonna 2021 EU:ssa takavarikoitujen ja luovuttamattomien väärennettyjen tavaroiden määrä oli 

noin 86 miljoonaa kappaletta (7). Tämä merkitsee lähes 31 prosentin huomattavaa kasvua vuoteen 

2020 verrattuna (66 miljoonaa kappaletta) niiden tavaroiden määrässä, jotka on ilmoitettu 

 

(7) Kaikkia takavarikointeja koskevat tiedot eivät vastaa EU:n rajoilla tehtyjen takavarikointien ja EU:n sisämarkkinoilla 

tehtyjen takavarikointien tietoja, koska EU:n rajoilla takavarikoituja mutta myöhemmin luovutettuja väärennettyjä tavaroita 

ei kirjata yhteenlaskettuihin tuloksiin. 
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takavarikoiduiksi ja joita ei ole luovutettu. Noin 62 prosenttia niistä takavarikoitiin sisämarkkinoilla ja 

loput EU:n rajoilla. 

 

EU:ssa takavarikoitujen väärennettyjen tavaroiden arvioitu arvo oli yli 1,9 miljardia euroa. Tämä 

merkitsee noin 3 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka tavaroiden määrä on 

kasvanut. Tämä ristiriita vastaa kokonaiskuvaa väärennösten takavarikoinneista sisämarkkinoilla, 

kuten edellä selitetään. Vuonna 2021 lähes 65 prosenttia takavarikoitujen tavaroiden 

kokonaisarvosta koski sisämarkkinoilla tehtyjä takavarikointeja, ja loput koskivat takavarikointeja 

EU:n rajoilla. Nämä prosenttiosuudet vastaavat vuoden 2020 prosenttilukuja. 

 

Kymmenen jäsenvaltiota, jotka olivat ilmoittaneet eniten takavarikointeja, vastasivat lähes 

97 prosentista tavaroiden määrästä ja yli 93 prosentista tavaroiden arvioidusta arvosta. Italia ilmoitti 

määrällisesti eniten takavarikointeja, yli 39 prosenttia kaikista takavarikoinneista. Italian 

takavarikointien arvioitu arvo oli myös suurin, yli 41 prosenttia kaikista takavarikoinneista. 

 

Takavarikoitujen tuotteiden viisi yleisintä alaluokkaa olivat koko EU:ssa takavarikoitujen tavaroiden 

määrän osalta pakkausmateriaalit, savukkeet, vaatteet, lelut sekä etiketit, merkit ja tarrat. Nämä viisi 

alaluokkaa vastasivat yli 53 prosenttia takavarikoiduiksi kirjautuista tuotteista. Ilmoitettujen 

tuotteiden arvioidun arvon osalta suurimmat alaluokat olivat vaatteet, kellot, audio-/videolaitteet, 

tekstiilit ja muut kuin urheilujalkineet. Näiden viiden alaluokan osuus oli miltei 54 prosenttia vuonna 

2021 ilmoitetusta takavarikointien arvioidusta arvosta. 
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