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Santrauka 

 

2020 m. TAXUD GD ir EUIPO susitarė bendrai skelbti metinį dokumentą, kuriame pateikiama 

informacija apie visų institucijų įdėtas pastangas ir atliktą darbą ginant intelektinės nuosavybės teises 

(INT). Šiame antrame leidime pateikiami duomenys apie 2021 m. sulaikytas INT pažeidžiančias 

prekes ir kita susijusi informacija. 

 

Šis faktinės informacijos dokumentas „ES intelektinės nuosavybės teisių gynimo ES pasienyje ir ES 

vidaus rinkoje 2021 m. rezultatai“ parengtas remiantis duomenimis apie ES pasienyje įvykdytus 

sulaikymus, kuriuos pateikė 26 iš 27 ES valstybių narių muitinės ( 1 ) per ES kovos su prekių 

klastojimu ir piratavimu informacinę sistemą (angl. EU-wide anti-counterfeit and anti-piracy 

information system, toliau – COPIS) 2, ir duomenimis apie vidaus rinkoje įvykdytus sulaikymus, 

kuriuos pateikė 21 iš 27 ES valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijos (3) per Intelektinės 

nuosavybės vykdymo užtikrinimo portalą (angl. IP Enforcement Portal, toliau – IPEP). Dokumentu 

siekiama pateikti naudingą informaciją, kuri padėtų analizuoti ES daromus INT pažeidimus ir parengti 

reikiamas atsakomąsias priemones. Bendresnis jo tikslas – pateikti ES politikos formuotojams 

duomenis, kuriais remiantis būtų kuriama prioritetų ir politinių įrodymų bazė.  

 

 

(1) 2021 m. trūksta Graikijos duomenų apie įvykdytus sulaikymus. 

2 Remiantis atitinkamais ES muitų teisės aktais (pirmiausia Reglamentu (ES) Nr. 608/2013), COPIS yra visos ES kovos su 

prekių klastojimu ir piratavimu informacinė sistema, kurioje kaupiama informacija apie visus prašymus imtis veiksmų ir 

visus sulaikymo atvejus. COPIS yra vienintelė teisėta keitimosi informacija tarp teisių subjektų ir muitinių priemonė. 

(3) Kad būtų paprasčiau, ES vidaus rinkos dalis, atitinkanti vieną valstybę narę, visame dokumente vadinama valstybės 

narės nacionaline rinka. Austrijos ir Vokietijos vykdymo užtikrinimo institucijos nepateikė duomenų apie sulaikymus 

nacionalinėse rinkose, nes, pirma, pagal šių valstybių reikalavimus policija nacionalinėje rinkoje negali ex officio konfiskuoti 

suklastotų ar piratinių prekių ir, antra, šios valstybės dar nėra prisijungusios prie duomenų teikimo tinklo. Be to, vis dar 

trūksta duomenų apie 2021 m. sulaikymo atvejus Danijos, Liuksemburgo, Slovėnijos ir Švedijos nacionalinėse rinkose, 

nors jų trūkstami duomenys 2021 m. niekaip nekeičia bendro tendencijų vaizdo. 
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2021 m. ES pasienyje įvykdyti sulaikymai 
 
2021 m., palyginti su praėjusiais metais, muitinės ES pasienyje per metus įvykdytų prekių, kuriomis, 

kaip įtariama, pažeidžiamos IN teisės, sulaikymų skaičius (4) šiek tiek padidėjo (2020 m. įvykdyta 

apie 70 tūkst. sulaikymų, 2021 m. – apie 75 tūkst.). Inicijuotų procedūrų skaičius taip pat padidėjo 

nuo apytiksliai 102 tūkst. (2020 m.) iki apytiksliai 124 tūkst. (2021 m.). Pastebimi ryškesni sulaikytų 

prekių skaičiaus pokyčiai (2020 m. sulaikyta maždaug 27 mln. prekių, 2021 m. – maždaug 

42 mln. prekių). Šis skaičius viršija net 2019 m. laikotarpio iki COVID-19 pandemijos skaičių. Tačiau 

apskaičiuotoji sulaikytų prekių vertė padidėjo tik šiek tiek (nuo apytiksliai 778 mln. EUR iki apytiksliai 

806 mln. EUR). Tarp sulaikytų prekių sumažėjus sulaikomų brangių gaminių ir padaugėjus 

sulaikomų pigesnių gaminių, taip pat sumažėjus tam tikrų kategorijų sulaikytų gaminių 

apskaičiuotajai vieneto vertei (tiek tarp gausiausių, tiek tarp brangiausių gaminių), galima paaiškinti, 

kodėl 2021 m. sulaikytų prekių apskaičiuotoji vertė padidėjo tik šiek tiek. Taip atsitiko nepaisant to, 

kad tais metais, t. y. antraisiais COVID-19 pandemijos metais, sulaikomų prekių skaičius smarkiai 

padidėjo. Apie šiuos padidėjimus pranešta, nors ir trūksta duomenų apie sulaikymus Graikijos 

pasienyje (5). 

 

Pagal procedūrų skaičių pirmavo šios produktų pakategorės: įprastos vartojimo prekės (apranga ir 

avalynė, tiek sportiniai, tiek nesportiniai batai) ir prabangos prekės (rankinės, delninės, piniginės, 

kvepalai, kosmetika ir laikrodžiai). Pagal sulaikytų prekių skaičių pirmąjį penketuką sudarė 

pakategorės, kurioms priskiriamų prekių vienetai paprastai būna smulkesni, mažesnės vertės ir 

dažniausiai gabenami didesnėmis partijomis konteineriuose (pakavimo medžiagos, kitos prekės, 

mobiliųjų telefonų aksesuarai, žaislai ir kitos kūno priežiūros priemonės). Pagal apskaičiuotąją 

sulaikytų produktų vertę aukščiausias pozicijas užėmė prabangos prekės, kuriomis kopijuojamų 

originalių gaminių vieneto vertė mažmeninėje vidaus rinkoje (visų pirma dėl prekių ženklų, kuriais jie 

žymimi) yra aukšta, pavyzdžiui, laikrodžiai, drabužiai, rankinės, delninės, piniginės ir juvelyriniai 

dirbiniai. Tarp jų patenka neįprastas produktas (mobiliųjų telefonų aksesuarai) – nes sulaikytas 

didelis kiekis šios kategorijos prekių. 

 

 

(4) Kiekvienas sulaikymas laikomas vienu atveju, nors sulaikoma įvairių, nuo vieno iki kelių milijonų prekių vienetų, ir tai 

gali būti skirtingų kategorijų ir skirtingų teisių subjektų prekės. Muitinė inicijuoja procedūrą dėl kiekvieno su tuo atveju 

susijusio teisių subjekto. 

(5) Atitinkamai pagal vienetų skaičių ir apskaičiuotąją vertę, sulaikymai istoriškai čia sudaro 5–6 proc. ES pasienyje 

įvykdomų suklastotų prekių sulaikymų. 
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Dėl į ES įvežamų INT pažeidžiančių prekių kilmės pažymėtina, kad pagal prekių kiekį pirmauja Kinija, 

po to – Turkija ir Honkongas, Kinija. Kinija, kaip kilmės šalis, dominuoja daugelyje prekių kategorijų. 

Be to, tarp identifikuotų (6) sulaikytų prekių iš Kinijos, kuriomis pažeidžiamos IN teisės, daugiausia 

sulaikyta pakavimo medžiagų. Tarp sulaikytų prekių iš Turkijos dominuoja drabužiai, o tarp 

daugiausiai identifikuotų sulaikytų prekių iš Honkongo, Kinijos – lipnios, pakabinamos etiketės ir 

lipdukai. 

 

Pagal transporto priemonę, 2021 m. daugiausia buvo sulaikoma paštu arba per skubių siuntų vežėją 

pristatomų prekių. Tačiau pastaraisiais metais paštu gabenamų sulaikomų prekių atvejų nuolat 

mažėjo, o skubių siuntų vežėjų gabenamų – daugėjo. Pagal suklastotų prekių skaičių, daugiausia 

visų prekių vis dar sulaikoma jūrų ir kelių transporto priemonėse, nors galima pastebėti, kad daugiau 

sulaikoma oro transportu, per skubių siuntų vežėją ir paštu gabenamų prekių. 

 

Galiausiai, pagal sulaikytomis prekėmis pažeistas INT rūši, ir toliau dažniausiai buvo pažeidžiami 

prekių ženklai (Europos Sąjungos, nacionaliniai ir (arba) tarptautiniai). 

 

Tačiau produktai, apie kuriuos pranešama kaip apie sulaikytus dėl IN teisių pažeidimų ES pasienyje, 

bėgant metams sudaro tik dalelę numanomos į ES rinką patenkančių suklastotų ir piratinių prekių 

apimties. Pavyzdžiui, palyginti su apskaičiuota tokių prekių apimtimi EBPO ir EUIPO ataskaitose dėl 

neteisėtos prekybos, prie ES sienos sulaikytos suklastotos prekės sudarė ne mažiau kaip 0,73 proc. 

apskaičiuotosios suklastotų prekių, kirtusių sieną 2013 m., vertės, o 2016 m. ir 2019 m. – atitinkamai 

bent 0,38 proc. ir 0,45 proc. 

 

2021 m. ES vidaus rinkoje įvykdyti sulaikymai 
 
Palyginti su ankstesniais metais, 2021 m. ES vidaus rinkoje sulaikyta daugiau INT pažeidžiančių 

prekių. Iš tiesų, remiantis policijos, muitinės ir rinkos priežiūros institucijų pateiktais duomenimis, INT 

pažeidžiančių prekių, apie kurias pranešta kaip sulaikytas, skaičius 2021 m. (53 mln.) buvo maždaug 

7 mln. didesnis nei 2020 m. (46 mln.), t. y. per metus jis padidėjo 16 proc. Šis skaičius padidėjo 

nepaisant fakto, kad kai kurios 2020 m. duomenis pateikusios vidaus rinkos priežiūros institucijos 

2021 m. duomenų nepateikė, ir atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. jų sulaikymų atvejų nebuvo daug. 

Nepaisant to, kad sulaikyta daugiau prekių, šių prekių apskaičiuotoji vertė (maždaug 1 253 

 

(6) Identifikuotų produktų pakategorėms nepriskiriamos kitos prekės. 
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mln. EUR) sumažėjo 46 mln. EUR, t. y. sumažėjo 3,5 proc. per metus, nes sulaikytų prekių 

pakategorėse padaugėjo pigesnių gaminių. 

 

Tiek pagal sulaikytų gaminių skaičių, tiek pagal apskaičiuotąją vertę daugiau kaip 95 proc. visų 

sulaikymo vidaus rinkoje atvejų 2021 m. teko šešioms valstybėms narėms. Akivaizdžiai pirmavo 

Italija, kurioje sulaikyta beveik 62 proc. prekių vienetų, o sulaikytų prekių apskaičiuotoji vertė siekė 

daugiau kaip 63 proc. Tiek pagal prekių skaičių, tiek pagal apskaičiuotąją vertę pirmajam šešetukui 

priklausė ir Prancūzija, Nyderlandai, Ispanija ir Vengrija; sąrašo apačioje pagal sulaikytų prekių 

skaičių ir apskaičiuotąją vertę rikiavosi atitinkamai Portugalija ir Graikija. 

 

Iš penkių produktų pakategorių pirmoje vietoje pagal gaminių, apie kurių sulaikymą pranešta ES 

vidaus rinkoje, atsidūrė Kitos prekės. Už jų rikiuojasi cigaretės  ir lipnios etiketės, pakabinamos 

etiketės ir lipdukai, ir kiek toliau – drabužiai, garso ir (arba) vaizdo aparatūra. Pagal apskaičiuotąją 

vertę aukščiausias pozicijas užėmė ir panašią procentinę dalį sudarė grupė keturių pakategorių 

prekių (tekstilė, drabužiai, garso ir (arba) vaizdo aparatūra ir nesportiniai batai), po kurių rikiuojasi 

cigaretės. 

 

Galiausiai, sulaikymo ES vidaus rinkoje atvejais didžiausią INT pažeidimų dalį sudarė prekių ženklų 

pažeidimai (daugiau kaip 93 proc. sulaikytų gaminių). Kitus INT pažeidimus vidaus rinkoje sudarė 

kitų teisių, pavyzdžiui, autorių teisių (maždaug 6 proc. sulaikytų gaminių) ir dizaino (maždaug 

0,7 proc.) pažeidimai. 

 

Bendri 2021 m. įvykdytų sulaikymų duomenys. Suminiai sulaikymų ES pasienyje ir ES vidaus 
rinkoje duomenys 
 
2021 m. ES sulaikyta ir neišleista maždaug 86 mln. padirbinių ( 7 ). Taigi, gaminių, apie kurių 

sulaikymą pranešta ir kurie nebuvo išleisti, skaičius, palyginti su 2020 m. (66 mln. gaminių) smarkiai 

padidėjo – beveik 31 proc. Maždaug 62 proc. jų buvo sulaikyta vidaus rinkoje, likusi dalis – ES 

pasienyje. 

 

 

(7) Duomenys apie bendrą sulaikymo atvejų skaičių tiksliai neatitinka ES pasienyje ir ES vidaus rinkoje įvykdytų sulaikymų 

duomenų, nes ES pasienyje sulaikytos, bet vėliau išleistos suklastotos prekės neįtraukiamos į bendrus rezultatus. 
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ES sulaikytų padirbinių apskaičiuotoji vertė siekė daugiau kaip 1,9 mlrd. EUR. Ši vertė, palyginti su 

ankstesniais metais, sumažėjo maždaug 3 proc., nors sulaikytų gaminių skaičius padidėjo. Šis 

prieštaravimas dera su bendra suklastotų prekių sulaikymo atvejų vidaus rinkoje padėtimi, kaip 

paaiškinta pirmiau. 2021 m. beveik 65 proc. visos sulaikytų gaminių vertės teko sulaikymams vidaus 

rinkoje, likusi dalis – sulaikymams ES pasienyje. Šie procentiniai dydžiai atitinka 2020 m. 

 

10 valstybių narių, kuriose pranešta apie daugiausia sulaikymų, sulaikyta beveik 97 proc. prekių 

pagal prekių apimtį ir 93 proc. prekių pagal apskaičiuotąją vertę. Italijoje užregistruota didžiausia 

dalis pagal apimtį, t. y. daugiau kaip 39 proc. visų sulaikymo atvejų, ir pagal apskaičiuotąją 

vertę – daugiau kaip 41 proc. atvejų. 

 

Apskritai, penkios dažniausiai pasitaikančios sulaikytų ir identifikuotų produktų pakategorės pagal 

visoje ES sulaikytų gaminių skaičių buvo pakavimo medžiagos, cigaretės, lipnios etiketės, 

pakabinamos etiketės, lipdukai, drabužiai ir žaislai. Šių penkių pakategorių prekės sudarė daugiau 

nei 53 proc. užregistruotų produktų Pagal apskaičiuotąją gaminių, apie kuriuos pranešta, vertę 

pirmavo šių pakategorių produktai – drabužiai, laikrodžiai, garso ir (arba) vaizdo aparatūra, tekstilė 

ir nesportiniai batai. Šioms penkioms pakategorėms teko beveik 54 proc. sulaikymo atvejų, apie 

kuriuos pranešta 2021 m., apskaičiuotosios vertės. 
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