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Streszczenie 

 

Od czasu zawarcia porozumienia w 2020 r. DG TAXUD i EUIPO wspólnie publikują coroczny 

dokument przedstawiający wysiłki i działania podjęte przez wszystkie organy w dziedzinie 

egzekwowania praw własności intelektualnej. W niniejszym drugim wydaniu przedstawiono dane 

liczbowe dotyczące zatrzymań towarów naruszających prawa własności intelektualnej oraz inne 

powiązane informacje za 2021 r. 

 

Niniejszy dokument pt. „Egzekwowanie praw własności intelektualnej w UE: wyniki na granicy UE 

i na rynku wewnętrznym UE, 2021 r.” został opracowany na podstawie danych dotyczących 

zatrzymań na granicy UE, zgłoszonych przez organy celne 26 z 27 państw członkowskich (1) za 

pośrednictwem ogólnounijnego systemu ochrony praw własności intelektualnej (COPIS) (2), oraz 

danych dotyczących zatrzymań na rynku wewnętrznym, zgłoszonych przez organy egzekwowania 

prawa w 21 z 27 państw członkowskich (3) za pośrednictwem portalu służącego egzekwowaniu praw 

własności intelektualnej (IPEP). Jego celem jest zapewnienie przydatnych informacji wspierających 

analizę naruszeń praw własności intelektualnej w UE oraz opracowanie odpowiednich środków 

zaradczych. W szerszym ujęciu powinien on zapewnić unijnym decydentom dane, które posłużą do 

stworzenia bazy dowodowej dotyczącej priorytetów i strategii. 

 

 

(1) Brak danych dotyczących zatrzymań w Grecji za rok 2021. 

(2) Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa celnego UE (w szczególności z rozporządzeniem (UE) nr 608/2013) COPIS 

jest ogólnounijnym systemem ochrony praw własności intelektualnej, zawierającym wszystkie wnioski o podjęcie działań 

i informacje na temat wszystkich zatrzymań. COPIS jest jedynym legalnym kanałem wymiany informacji między 

uprawnionymi a organami celnymi. 

(3) Aby zachować zwięzłość, część rynku wewnętrznego UE odpowiadająca danemu państwu członkowskiemu będzie 

określana w całym dokumencie jako rynek krajowy państwa członkowskiego. Rejestry zatrzymań na rynku krajowym nie 

są dostępne w austriackich i niemieckich organach egzekwowania prawa, w pierwszym przypadku dlatego, że ich przepisy 

nie zezwalają policji na dokonywanie zajęć z urzędu towarów podrobionych lub pirackich na rynku krajowym, a w drugim 

przypadku dlatego, że nie dołączyły one jeszcze do sieci przekazywania danych. Ponadto nadal brakuje danych 

dotyczących zatrzymań w 2021 r. na rynkach krajowych Danii, Luksemburga, Słowenii i Szwecji, choć brak danych za 

2021 r. w żadnym momencie nie wpływa na ogólny obraz sytuacji w zakresie tendencji. 
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Zatrzymania na granicy UE w 2021 r. 
 
Roczna liczba zatrzymań (4) towarów, co do których podejrzewa się, że naruszają prawa własności 

intelektualnej, przez organy celne na granicy UE nieco wzrosła w 2021 r. w porównaniu z rokiem 

poprzednim (z około 70 000 w 2020 r. do około 75 000 w 2021 r.). Liczba wszczętych procedur 

również wzrosła z około 102 000 w 2020 r. do około 124 000 w 2021 r. Bardziej wyraźne zmiany 

można zaobserwować w odniesieniu do liczby zatrzymanych towarów (z około 27 mln w 2020 r. do 

około 42 mln w 2021 r.), która przekroczyła nawet poziom z 2019 r., sprzed pandemii COVID-19. 

Szacowana wartość zatrzymanych towarów wzrosła jednak tylko nieznacznie (z około 778 mln EUR 

do około 806 mln EUR). Zmiana w koszyku produktów dotycząca częstszego zatrzymywania 

kategorii produktów tańszych zamiast produktów drogich, a także zmniejszenie szacowanej wartości 

w przeliczeniu na jednostkę w niektórych kategoriach towarów zatrzymanych (zarówno wśród 

najliczniejszych, jak i wśród najdroższych) tłumaczyły umiarkowany wzrost szacowanej wartości 

zatrzymanych towarów w 2021 r. Nastąpiło to pomimo ogromnego wzrostu liczby towarów 

zatrzymanych w tym roku, który był drugim rokiem pandemii COVID-19. Wszystkie te wzrosty zostały 

zgłoszone, mimo braku danych dotyczących zatrzymań na granicy Grecji (5). 

 

Pod względem liczby procedur najczęściej pojawiającymi się podkategoriami produktów były 

powszechne produkty konsumenckie (odzież i obuwie – zarówno obuwie sportowe, jak 

i niesportowe) oraz produkty luksusowe (torebki, portfele i portmonetki, perfumy i kosmetyki oraz 

zegarki). Pod względem liczby zatrzymanych towarów podkategorie, w których pojedyncze produkty 

mają zazwyczaj mniejsze rozmiary i wartość i które są głównie transportowane w większych 

przesyłkach, takich jak kontenery (materiały opakowaniowe, inne towary, akcesoria do telefonów 

komórkowych, zabawki i inne produkty do pielęgnacji ciała), zajęły wszystkie pierwsze pięć pozycji. 

Jeśli chodzi o szacowaną wartość zatrzymanych produktów, w rankingu wyraźnie przodowały 

produkty luksusowe, których odpowiadające im oryginalne produkty mają wysoką jednostkową 

krajową wartość detaliczną (w szczególności ze względu na dane marki), takie jak zegarki, odzież, 

torby, portfele, portmonetki i biżuteria, a między nimi w rankingu znalazł się nietypowy produkt 

 

(4) Każde zatrzymanie nazywane jest sprawą, która obejmuje pewną liczbę pojedynczych towarów, od jednego do kilku 

milionów, i może dotyczyć różnych kategorii towarów i różnych uprawnionych. Organy celne rozpoczną procedurę 

w odniesieniu do każdego uprawnionego w danej sprawie. 

(5) W przeszłości stanowiły one 5–6% zatrzymań towarów podrobionych na granicy UE, odpowiednio pod względem liczby 

produktów i ich szacowanej wartości. 
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(akcesoria do telefonów komórkowych), co było spowodowane dużą ilością zatrzymanych 

produktów z tej kategorii towarów. 

 

Jeśli chodzi o pochodzenie towarów naruszających prawa własności intelektualnej, które to towary 

docierają do UE, dane liczbowe wskazują, że prym wiodą Chiny, a następnie Turcja i Hongkong 

(Chiny). Chiny są dominującym krajem pochodzenia w odniesieniu do większości kategorii towarów. 

Ponadto – wśród zidentyfikowanych (6) zatrzymanych towarów naruszających prawa własności 

intelektualnej pochodzących z Chin – kategorią towarów najczęściej zatrzymywanych są materiały 

opakowaniowe. Wśród towarów pochodzących z Turcji dominuje odzież, natomiast najczęściej 

identyfikowanymi zatrzymanymi produktami pochodzącymi z Hongkongu (Chiny) są etykiety, metki 

i naklejki. 

 

Pod względem środków transportu w 2021 r. nadal najwięcej spraw związanych z zatrzymaniami 

dotyczyło towarów przewożonych za pośrednictwem poczty i przesyłek kurierskich Niemniej jednak 

w ciągu ostatnich kilku lat liczba spraw dotyczących zatrzymań towarów transportowanych pocztą 

stale malała, natomiast liczba spraw dotyczących zatrzymań towarów transportowanych za 

pośrednictwem przesyłek kurierskich rosła. Jeśli chodzi o liczbę towarów podrobionych, zatrzymania 

w ruchu morskim i drogowym nadal stanowią większość wszystkich zatrzymanych towarów, można 

natomiast odnotować wzrost w odniesieniu do ruchu lotniczego, przesyłek kurierskich i pocztowych. 

 

Ponadto jeśli chodzi o rodzaje praw własności intelektualnej naruszanych przez zatrzymane towary, 

znaki towarowe (unijne, krajowe lub międzynarodowe) nadal były zdecydowanie najczęściej 

naruszanym rodzajem praw. 

 

Produkty zgłoszone jako zatrzymane na granicy UE z powodu naruszenia praw własności 

intelektualnej stanowią jednak na przestrzeni lat jedynie ułamek szacowanej ilości towarów 

podrabianych i pirackich, które trafiły na rynek UE. Na przykład, w porównaniu z szacowaną ilością 

takich towarów w sprawozdaniach OECD-EUIPO dotyczących nielegalnego handlu, towary 

podrobione zatrzymane na granicy UE stanowiły w 2013 r. nie mniej niż 0,73% szacowanej wartości 

towarów podrobionych przekraczających granicę, natomiast w 2016 r. i 2019 r. wartość ta stanowiła 

odpowiednio co najmniej 0,38% i 0,45%. 

 

(6) Podkategorie zidentyfikowanych produktów nie obejmują kategorii „Inne towary”. 
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Zatrzymania na rynku wewnętrznym UE w 2021 r. 
 
Tendencja w zakresie zatrzymywania na rynku wewnętrznym UE towarów naruszających prawa 

własności intelektualnej wzrosła w 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Zgodnie z danymi 

liczbowymi przekazanymi przez policję, organy celne i organy nadzoru rynku liczba towarów 

naruszających prawa własności intelektualnej zgłoszonych jako zatrzymane w 2021 r. (53 mln) była 

o około 7 mln wyższa niż w 2020 r. (46 mln), co stanowi wzrost o 16% w skali roku. Wzrost ten 

nastąpił pomimo faktu, że niektóre organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących 

rynku wewnętrznego, które to organy złożyły sprawozdania za rok 2020, nie przedstawiły danych za 

rok 2021, a także przy uwzględnieniu, że liczba dokonanych przez nich zatrzymań w 2020 r. była 

marginalna. Pomimo wzrostu liczby zatrzymanych produktów szacowana wartość tych produktów 

(około 1 253 mln EUR) zmniejszyła się o 46 mln EUR, co stanowi spadek o 3,5% w skali roku, ze 

względu na zmianę koszyka zatrzymanych podkategorii dotyczącą częstszego zatrzymywania 

tańszych produktów. 

 

Zarówno pod względem liczby zatrzymanych produktów, jak i ich szacowanej wartości, na sześć 

państw członkowskich o największym udziale w rynku wewnętrznym w 2021 r. przypada ponad 95% 

wszystkich zatrzymań. Włochy wyraźnie przodowały w tym względzie – prawie 62% pod względem 

liczby produktów i ponad 63% pod względem szacowanej wartości. Francja, Holandia, Hiszpania 

i Węgry również znalazły się w pierwszej szóstce zarówno pod względem liczby produktów, jak 

i szacowanej wartości, natomiast Portugalia i Grecja uzupełniły ranking odpowiednio pod względem 

liczby zatrzymanych produktów i szacowanej wartości. 

 

W pierwszej piątce podkategorii produktów na pierwszym miejscu pod względem liczby produktów 

zgłoszonych jako zatrzymane na rynku wewnętrznym UE znalazły się inne towary, a następnie 

papierosy oraz etykiety, metki i naklejki, a także odzież i w mniejszym stopniu urządzenia 

audiowizualne. Pod względem ich szacowanej wartości grupa czterech podkategorii (wyroby 

włókiennicze, odzież, urządzenia audiowizualne i obuwie niesportowe) pełniła wiodącą rolę 

z podobnymi łącznymi udziałami procentowymi, a następną kategorią były papierosy. 

 

Ponadto znaki towarowe odpowiadają za najczęściej naruszane rodzaje praw własności 

intelektualnej podczas zatrzymań na rynku wewnętrznym UE (ponad 93% zatrzymanych towarów). 
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Na rynku wewnętrznym naruszano inne rodzaje praw, takie jak prawa autorskie (dla około 6% 

zatrzymanych produktów) i wzory (około 0,7%). 

 

Dane dotyczące ogólnej liczby zatrzymań w 2021 r.: dane zagregowane na granicy UE i na 
rynku wewnętrznym UE 
 
Liczba fałszywych produktów zatrzymanych i niewprowadzanych do obrotu w UE wyniosła około 

86 mln w 2021 r. (7) Oznacza to znaczny wzrost o prawie 31% liczby produktów zgłoszonych jako 

zatrzymane i niewprowadzonych do obrotu w porównaniu z rokiem 2020 (66 mln produktów). Około 

62% z nich zatrzymano na rynku wewnętrznym, a resztę – na granicy UE. 

 

Szacowana wartość fałszywych produktów zatrzymanych w UE to ponad 1,9 mld EUR. Wartość ta 

stanowi spadek o około 3% w porównaniu z rokiem poprzednim, pomimo wzrostu liczby produktów. 

Sprzeczność ta znajduje odzwierciedlenie w ogólnej sytuacji dotyczącej zatrzymań towarów 

podrobionych na rynku wewnętrznym, jak wyjaśniono wcześniej. W 2021 r. niemal 65% całkowitej 

wartości zatrzymanych produktów przypadła na rynek wewnętrzny, pozostała zaś część – na granicę 

UE. Te wartości procentowe odpowiadają wartościom z 2020 r. 

 

Niemal 97% liczby i ponad 93% szacowanej wartości towarów przypadło na 10 państw 

członkowskich, w których zgłoszono najwyższą liczbę zatrzymań. Włochy odnotowały najwyższy 

odsetek pod względem liczby, gdyż przeprowadzono tam ponad 39% całkowitej liczby zatrzymań, 

i pod względem szacunkowej wartości – ponad 41%. 

 

Ogólnie rzecz biorąc, pięć najczęstszych podkategorii zidentyfikowanych zatrzymanych produktów, 

pod względem liczby produktów zatrzymanych w całej UE, to materiały opakowaniowe, papierosy, 

etykiety, metki, naklejki, odzież i zabawki. Na te pięć podkategorii przypadło ponad 53% 

zarejestrowanych produktów. Pod względem szacowanej wartości zgłoszonych produktów wśród 

zidentyfikowanych podkategorii produktów prym wiodły odzież, zegarki, urządzenia audiowizualne, 

wyroby włókiennicze oraz obuwie niesportowe. Te pięć podkategorii odpowiadało za niemal 54% 

szacowanej wartości zgłoszonych zatrzymanych produktów w 2021 r. 

 

(7) Dane dotyczące zatrzymań ogółem nie odpowiadają dokładnie danym dotyczącym zatrzymań na granicy UE oraz 

danym dotyczącym zatrzymań na rynku wewnętrznym UE, ponieważ towary podrobione zatrzymane na granicy UE, ale 

później zwrócone, nie są ujmowane w wynikach ogólnych. 
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