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Program for Verdens Anti-Piratkopieringsdag
counterfeiting Day) d. 8. juni 2016
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8:00 – 10:00 Københavns Lufthavn, Terminal 3 (fri adgang for presse).
Repræsentanter fra Ministeriernes Netværk mod IPRkrænkelser deler kampagnemateriale ud og taler med rejsende danskere i lufthavnen. De rejsende får gode råd til,
hvordan man undgår kopivarer, og der vil være mulighed
for at prøve at spotte falske kopier fra den ægte vare – bl.a.
indenfor medicin og tøj.
10:00 – 12:00 Københavns Lufthavn (finger C - efter paskontrollen for
rejsende ud af EU). Adgang for pressen kræver forudgående tilladelse fra lufthavnen via https://www.cph.dk/omcph/
8:00 – 12:00 Københavns Hovedbanegård (mellem udgangen mod Tivoli og perron-nedgangene)
8:00 – 12:00 Nørreport St., ved nedgang til metrostation (mellemniveau)
8:00 – 12:00 Kgs. Nytorv, ved nedgang til metrostation (mellemniveau)
8:00 – 12:00 Christianshavn, ved nedgang til metrostation (mellemniveau)

Aktionen er arrangeret i samarbejde mellem Ministeriernes Netværk mod
IPR-krænkelser og Danish Anti-Counterfeiting Group. Myndighedsnetværket består af Eksportrådet, Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, NaturErhvervsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Kulturministeriet, Lægemiddelstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT, Sikkerhedsstyrelsen,
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, og
Patent og Varemærkestyrelsen (sekretariat).
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Fakta om handlen med falske kopivarer
-

-

-

-

Falske varer udgør op til 2,5 % af verdenshandlen ifølge OECD.
Det svarer til 3.035 milliarder kroner.
Problemet med falske varer er så alvorligt, at Europol har det på
listen over syv anbefalede fokusområder til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i Europa - på linje med bl.a. hvidvask af penge
og narko- og menneskehandel.
Produktionen af kopivarer i EU er stigende, vurderer Europol. 2/3dele af kopivarerne i EU kommer dog fortsat fra Kina.
Alene inden for tøj, sko og accessories vurderes de danske virksomheder årligt at miste salg for 2,7 milliarder kroner på grund af
handlen med kopivarer. På EU-plan vurderes kopivarerne at koste
samme sektor ca. 363.000 europæiske arbejdspladser. I Danmark
estimeres handlen at medføre tabte arbejdspladser svarende til
knap 8 % af den samlede beskæftigelse i denne sektor (kilde:
EUIPO).
I Danmark beslaglagde SKAT i 2015 kopiure til en samlet værdi
af op mod 150 millioner kroner (værdien af tilsvarende originale
ure).
I Storbritannien er der fundet falsk kosmetik med arsenik, kviksølv, bly og rotteafføring.
Forfalsket alkohol har i flere tilfælde kostet menneskeliv. Bl.a.
mistede 50 mennesker livet i Tjekkiet i 2012 pga. metanolforgiftning (ifølge den britiske IPR-myndighed).

Tjekliste til at undgå kopivarer
1) Er salgsstedet usædvanligt ift. varens image?
2) Er prisen mistænkelig lav?
3) Er kvaliteten dårlig, fx ujævne sømme i tekstiler og læder?
4) Lugter varen af lim, plastic eller kemikalier?
5) Er emballage, tekst og billeder af dårlig kvalitet?
Find flere fakta og rapporter på: www.stoppiratkopiering.dk.

