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Sammanfattning 

 

Sedan överenskommelsen 2020 offentliggör DG TAXUD och EUIPO tillsammans ett årligt dokument 

där de redogör det arbete som utförts av de myndigheter som har till uppgift att säkerställa skyddet 

för immateriella rättigheter. I denna andra utgåva presenteras siffror för kvarhållandet av varor som 

innebär intrång i immateriella rättigheter och annan tillhörande information för 2021. 

 

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

och på EU:s inre marknad 2021” har utarbetats på grundval av de uppgifter om kvarhållanden vid 

EU:s gränser som rapporterats av tullmyndigheterna i 26 av 27 medlemsstater (1), genom det EU-

övergripande informationssystemet mot varumärkesförfalskning och piratkopiering (Copis) (2), samt 

de uppgifter om kvarhållanden på den inre marknaden som rapporterats av tillsynsmyndigheterna i 

21 av 27 medlemsstater ( 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) Uppgifter om kvarhållanden från Grekland saknas för år 2021. 

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

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 rättighetsinnehavare och 

tullmyndigheter. 

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

nationella marknad i hela dokumentet. Register över kvarhållanden på den nationella marknaden finns inte tillgängliga från 

de österrikiska och tyska tillsynsmyndigheterna, i det första fallet eftersom deras föreskrifter inte tillåter att polisen beslagtar 

förfalskade eller piratkopierade varor på eget initiativ på den nationella marknaden, och i det andra fallet eftersom de ännu 

inte har anslutit sig till nätverket för tillhandahållande av uppgifter. Vidare saknas fortfarande uppgifter för kvarhållanden 

under 2021 från de nationella marknaderna i Danmark, Luxemburg, Slovenien och Sverige, även om avsaknaden av dessa 

data för 2021 inte i något avseende förändrar den övergripande trendbilden. 



EU:s säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter: 

resultat vid EU:s gränser och  
på EU:s inre marknad 2021 

 

 

 

4 

 

Kvarhållanden vid EU:s gränser under 2021 
 
Antalet kvarhållanden (4) av varor av tullmyndigheterna vid EU:s gränser på grund av misstanke om 

intrång i de immateriella rättigheterna ökade något under 2021 jämfört med föregående år (från 

omkring 70 000 under 2020 till omkring 75 000 under 2021). Antalet inledda förfaranden ökade 

också, från omkring 102 000 under 2020 till omkring 124 000 under 2021. En mer tydlig utveckling 

kan observeras i fråga om antalet kvarhållna varor (från cirka 27 miljoner 2020 till cirka 42 miljoner 

2021) som till och med överträffar siffrorna från 2019, före covid-19-pandemin. Det uppskattade 

värdet på de beslagtagna föremålen har dock endast ökat i liten grad (från cirka 778 miljoner euro 

till cirka 806 miljoner euro). Att de kvarhållna produkternas sammansättning förändrades från dyra 

produkter i riktning mot billigare produktkategorier, liksom att det uppskattade värdet per enhet 

minskade för vissa av kategorierna av kvarhållna produkter (både bland de vanligaste och de 

dyraste), förklarade den blygsamma ökningen av de kvarhållna varornas uppskattade värde under 

2021. Denna utveckling skedde trots den enorma ökningen av antalet kvarhållna föremål under detta 

år, som var det andra året av covid-19-pandemin. Alla dessa ökningar har rapporterats trots att det 

saknas uppgifter om kvarhållanden vid den grekiska gränsen (5). 

 

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, parfym och kosmetika samt armbandsur). När det gäller antalet varor 

som kvarhölls var de fem vanligaste underkategorierna sådana där enhetsartiklarna vanligen är av 

mindre storlek och värde och huvudsakligen transporteras i större sändningar, exempelvis i 

containrar (förpackningsmaterial, övriga varor, mobiltelefontillbehör, leksaker och övriga 

kroppsvårdsartiklar). När det gäller de kvarhållna produkternas uppskattade värde toppades listan 

av lyxprodukter där den motsvarande äkta varan har ett högt enhetligt inhemskt detaljhandelsvärde 

(särskilt på grund av de märken det rör sig om), såsom armbandsur, kläder, väskor, plånböcker och 

portmonnäer samt smycken. En något oväntad produkt (mobiltelefontillbehör) återfanns i mitten, 

vilket berodde på det stora antalet kvarhållna varor i denna kategori. 

 

 

(4) Varje kvarhållande leder till ett ärende som omfattar ett antal enskilda varor, 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. 

(5) Dessa har tidigare motsvarat mellan 5 och 6 procent av kvarhållandena av förfalskningar vid EU:s gränser, sett till antal 

varor respektive uppskattat värde. 



EU:s säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter: 

resultat vid EU:s gränser och  
på EU:s inre marknad 2021 

 

 

 

5 

 

När det gäller ursprunget hos de varor som innebar ett intrång i immateriella rättigheter och som 

kommer till EU visar siffrorna att Kina ligger i topp, följt av Turkiet och Hongkong (Kina). Kina är det 

vanligaste ursprungslandet för de flesta varor. Bland de identifierade (6) kvarhållna varorna från Kina 

som innebar intrång i immateriella rättigheter och som kvarhållits var förpackningsmaterial vanligast. 

Bland dem som kommer från Turkiet dominerar kläder, medan de vanligaste varorna från Hongkong 

(Kina) som kvarhålls är etiketter, märken och dekaler. 

 

I fråga om transportmedel utgjordes det högsta antalet fall av kvarhållande under 2021 fortfarande 

av varor som transporterades med post och kurir. Under de senaste åren har dock antalet fall av 

kvarhållna varor som transporterats med post minskat stadigt, medan antalet kvarhållna varor som 

transporteras med kurir har ökat. Majoriteten av de varumärkesförfalskade varorna som kvarhålls 

transporteras fortfarande med sjö- och vägtrafik, men antalet som transporteras med flyg, kurir och 

post ökar. 

 

Slutligen var varumärken (EU-varumärken, nationella och/eller internationella varumärken) 

fortfarande den immateriella rättighet som klart oftast var föremål för intrång. 

 

De produkter som rapporterades som kvarhållna vid EU:s gränser på grund av intrång i immateriella 

rättigheter har dock under åren endast utgjort en liten del av de förfalskade och piratkopierade varor 

som uppskattats ha kommit in på EU-marknaden. I jämförelse med volymen av sådana varor i 

OECD-EUIPO:s rapporter om olaglig handel stod exempelvis de förfalskade varor som kvarhölls vid 

EU:s gränser för så lite som 0,73 procent av det uppskattade värdet på förfalskade varor som 

passerade gränsen 2013, medan värdet under 2016 och 2019 utgjorde minst 0,38 respektive 0,45 

procent. 

 

Kvarhållanden på EU:s inre marknad 2021 
 
Trenden med kvarhållande av varor som innebar intrång i de immateriella rättigheterna på EU:s inre 

marknad ökade 2021 jämfört med föregående år. Enligt de siffror som rapporterats av polisen, 

tullmyndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna var de varor som var föremål för intrång i 

immateriella rättigheter och som rapporterades som kvarhållna under 2021 (53 miljoner) cirka 7 

miljoner fler än 2020 (46 miljoner), vilket innebar en årlig ökning med 16 procent. Denna ökning 

 

(6) Underkategorierna av identifierade produkter omfattar inte kategorin för övriga varor. 
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skedde trots att vissa tillsynsmyndigheter på den inre marknaden som hade rapporterat under 2020 

inte lämnat några siffror för 2021, och när hänsyn togs till att deras kvarhållanden under 2020 var 

marginella. Trots denna ökning av antalet kvarhållna varor minskade det uppskattade värdet av 

dessa varor (cirka 1 253 miljoner euro) med 46 miljoner, vilket innebar en årlig minskning med 

3,5 procent som berodde på att underkategorierna av kvarhållna varor i allt högre grad bestod av 

kategorier av billigare produkter. 

 

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

omkring 95 procent av det totala antalet kvarhållanden på den inre marknaden under 2021. Italien 

låg tydligt i topp med knappt 62 procent av antalet varor och över 63 procent av det uppskattade 

värdet. Frankrike, Nederländerna, Spanien och Ungern återfanns också bland de sex länderna i 

toppen, både när det gällde antalet varor och uppskattat värde, de följdes av Portugal och Grekland 

i rankningen när det gällde antalet kvarhållna varor respektive uppskattat värde. 

 

I de fem största underkategorierna rankades kategorin för övriga varor högst när det gällde antalet 

varor som rapporterats som kvarhållna på EU:s inre marknad, följd av kategorierna för cigaretter, 

etiketter, märken och dekaler samt i mindre grad av kläder och ljud-/videoapparater. I fråga om 

uppskattat värde delade en grupp av fyra underkategorier (textilier, kläder, ljud-/videoapparater och 

andra skor än sportskor) på förstaplatsen med liknande total andel, följda av cigaretter. 

 

Slutligen dominerade varumärken bland de kvarhållanden på EU:s inre marknad där intrång i de 

immateriella rättigheterna konstaterats (över 93 procent av de kvarhållna varorna). På den inre 

marknaden skedde även intrång i andra typer av rättigheter, såsom upphovsrätt (för cirka 6 procent 

av de kvarhållna varorna) och formgivningar (cirka 0,7 procent). 

 

  



EU:s säkerställande av skyddet för 
immateriella rättigheter: 

resultat vid EU:s gränser och  
på EU:s inre marknad 2021 

 

 

 

7 

 

Uppgifter om kvarhållanden 2021: sammanlagda uppgifter vid EU:s gränser och på EU:s inre 
marknad 
 
Volymen av förfalskade varor som kvarhölls och inte frisläpptes i EU uppgick till omkring 86 miljoner 

varor 2021 (7). Detta innebär en markant ökning med nästan 31 procent jämfört med antalet varor 

som kvarhölls och inte frisläpptes 2020 (66 miljoner varor). Cirka 62 procent av varorna kvarhölls på 

den inre marknaden och resten vid EU:s gränser. 

 

Det uppskattade värdet av de förfalskade varor som kvarhölls i EU uppgick till över 1,9 miljarder 

euro. Detta värde innebär en minskning med cirka 3 procent jämfört med det föregående året, trots 

att antalet varor ökade. Såsom förklarats tidigare stämmer denna motsägelse överens med den 

övergripande bilden av kvarhållanden av förfalskningar på den inre marknaden. Under 2021 gällde 

nästan 65 procent av det totala värdet av de kvarhållna varor som rapporterades den inre 

marknaden, medan resten var kopplat till kvarhållanden vid EU:s gränser. Dessa andelar är i linje 

med andelarna under 2020. 

 

De tio medlemsstaterna med det högsta antalet rapporterade kvarhållanden stod för nära 97 procent 

av mängden och över 93 procent av det uppskattade värdet av varorna. Italien registrerade den 

högsta enskilda andelen i volym, med över 39 procent av de totala kvarhållandena, och i uppskattat 

värde, med över 41 procent. 

 

Sammantaget var de fem vanligaste underkategorierna av identifierade kvarhållna produkter, sett till 

antalet varor som kvarhölls i hela EU, förpackningsmaterial, cigaretter, etiketter, märken och dekaler 

samt kläder och leksaker. Dessa fem stod för över 53 procent av de registrerade produkterna. Sett 

till de rapporterade varornas uppskattade värde var de vanligaste underkategorierna av identifierade 

produkter kläder, armbandsur, ljud-/videoapparater, textilier och andra skor än sportskor. Dessa fem 

underkategorier utgjorde knappt 54 procent av det uppskattade värdet på kvarhållna varor under 

2021. 

 

(7) Uppgifterna om totala kvarhållanden speglar inte exakt uppgifterna om kvarhållanden vid EU:s gränser plus uppgifterna 

om kvarhållanden på EU:s inre marknad, eftersom de förfalskade varor som kvarhölls vid EU:s gränser men senare 

släpptes fria inte registreras i de totala resultaten. 
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