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Resumé  
Sammenfattende rapport om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder 
 

 

Denne rapport samler resultaterne af den forskning, der er udført siden 2013 af Den Europæiske Unions 

Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) via Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af 

Intellektuelle Ejendomsrettigheder (Observationscentret), om omfanget, anvendelsesområdet og de 

økonomiske konsekvenser af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) i EU.   

 

Formålet med rapporten er at sammenfatte de forskellige undersøgelser om værdien af IP, 

offentlighedens opfattelse heraf, de mekanismer, der bruges til at krænke IP-rettigheder samt de 

økonomiske konsekvenser af krænkelserne med henblik på at give et sammenhængende billede af 

status for IP-rettigheder og IPR-krænkelser i EU. Den indeholder også et afsnit om de tiltag, der gøres for 

at bekæmpe krænkelser. Det er planen at offentliggøre en sådan rapport årligt. 

 

I en undersøgelse, der blev udført i samarbejde med Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), 

konstaterede EUIPO, at det samlede bidrag fra IPR-intensive sektorer til økonomien i EU udgør ca. 42 % 

af BNP (5,7 bio. EUR) og 28 % af beskæftigelsen (plus yderligere 10 % i indirekte beskæftigelseseffekt i 

ikke-IPR-intensive sektorer). Disse sektorer genererer også et handelsoverskud på omkring 96 mia. EUR 

med resten af verden og betaler deres medarbejdere 46 % højere lønninger end andre sektorer. 

 

På grund af den høje værdi, der er forbundet med IP-rettigheder, er krænkelser af disse rettigheder en 

lukrativ kriminel virksomhed, der udløser væsentlige omkostninger hos indehaverne af rettigheder og i 

økonomien generelt. 

 

I henhold til en undersøgelse gennemført af EUIPO og OECD i 2016 kunne estimater af IPR-krænkelser 

inden for international handel i 2013 nå helt op på 5 % af importen i EU eller 85 mia. EUR årligt. 

 

I en række sektorundersøgelser har EUIPO estimeret tabt omsætning i 13 sektorer (direkte i de sektorer, 

der analyseres og på tværs af deres tilhørende leverandørkæde) som følge af forfalskninger. Dette tab 

udgjorde over 100 mia. EUR årligt.   

 

Høj værdi, milde straffe og højt investeringsafkast definerer incitamentet for kriminelle organisationer til at 

beskæftige sig med forfalskning.  Modus operandi for denne virksomhed bliver mere og mere kompleks, 
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efterhånden som teknologien og distributionskanalerne udvikles hånd i hånd med bredden i de produkter, 

der forfalskes. 

 

De forretningsmodeller, som falsknere anvender, gør i vid udstrækning brug af internettet til at distribuere 

deres produkter og til at fremme distributionen og forbruget af illegalt digitalt indhold. Internetsider, der 

sælger forfalskede varer, har fordel af yderligere reklameindtægter fra både "højrisiko"-reklamer 

(voksenindhold, spil og malware) og paradoksalt nok fra legitime mærker, der efterfølgende lider på to 

måder som følge af reklamer på sådanne sider (skade på deres eget mærke og troværdighed til 

værtswebstedet). 

 

I tillæg til analysen af udbuddet af forfalskede varer og piratkopieret indhold har EUIPO også undersøgt 

efterspørgslen, dvs. EU-borgernes holdning til IP-rettigheder og deres vilje til at indgå i ulovligt forbrug. 

Incitamentet hos forbrugerne til at købe forfalskede varer omfatter lavere priser, nem tilgængelighed og 

en lav grad af social stigmatisering forbundet med sådanne køb. 

 

Som reaktion på denne udvikling gennemfører EUIPO sammen med offentlige og private 

samarbejdspartnere en række tiltag for at imødegå disse udfordringer.  Disse tiltag omfatter information 

til rettighedsindehaverne om de skiftende former for krænkelser, samarbejde med Europol om mere 

omfattende reaktioner på IP-kriminalitet, ikke mindst i form af finansiering af en særlig enhed for IP-

kriminalitet under Europol, støtte til Europa-Kommissionen (GD Handel) i dens bestræbelser på at tackle 

udbuddet af forfalskede varer i tredjelande samt information til borgerne om tilgængeligheden af legalt 

digitalt indhold og om den økonomiske virkning af at købe forfalskede varer eller tilgå illegalt indhold. 

 

De primære afsnit i rapporten omfatter: 

 

Økonomisk bidrag og værdien af IP-rettigheder 

 

Dette afsnit indeholder et resumé af undersøgelsen fra 2016 om IP-bidrag, der viste, at 42 % af EU's 

BNP og 28 % af beskæftigelsen genereres i IPR-intensive sektorer. Det indeholder også et resumé af 

virksomhedsundersøgelsen fra 2015, der viste, at virksomheder der ejer mindst et varemærke, design 

eller patent har et bedre økonomisk resultat end virksomheder, der ikke ejer en IP-rettighed, og effekten 

er særligt udtalt for SMV'er. Endelig er der også en gennemgang af SMV-resultattavlen for 2016, hvor 

man undersøgte 9 000 SMV'er i EU for at se nærmere på deres brug af IP-rettigheder eller årsagerne til 

ikke at bruge IP-rettigheder. 
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Hvorfor og hvordan krænkes IP-rettigheder? 

 

I dette afsnit undersøges udbuddet og efterspørgslen på markedet for varer og tjenester, der krænkelser 

IP-rettigheder. På udbudssiden drøftes de metoder, der bruges til at få de forfalskede varer til kunden, og 

man trækker på en række kilder og rapporter, f.eks. den fælles situationsrapport fra EUIPO og Europol 

for 2017. I særskilte underafsnit ses der nærmere på de forretningsmodeller, der bruges af krænkerne 

online, særligt reklamer på websteder, der mistænkes for krænkelser og misbrug af 

domænenavnesystemet med henblik på at generere trafik til e-butikker, der sælger forfalskede varer. 

 

I det sidste underafsnit ses der på efterspørgslen: Hvad er det, der motiverer forbrugerne til at krænke 

IP-rettigheder. Det trækker på IP Perception-undersøgelsen for 2017 og ungdomsresultattavlen for 2016, 

der viser, at blandt de faktorer, som borgerne anfører som årsag til krænkelse, er lavere pris på 

forfalskede varer samt lavere pris og større opfattet tilgængelighed af illegalt indhold online 

sammenlignet med legale tilbud. 

 

Økonomiske konsekvenser af IPR-krænkelser 

  

I dette afsnit ses der på den økonomiske virkning af krænkelser på både den private og offentlige sektor. 

Der trækkes på de fælles EUIPO-OECD-undersøgelser af handlen med forfalskede varer og på de 

sektorundersøgelser, der har været offentliggjort af EUIPO siden 2015, som indeholder estimater af de 

økonomiske omkostninger som følge af forekomsten af forfalskede varer i EU. Effekten på både 

omsætning og beskæftigelse i den private sektor samt den afledte effekt på de offentlige finanser er 

begge medtaget. Samlet set tegner disse to sæt af undersøgelser et omfattende billede af den globale 

handel med forfalskede varer (med særlig vægt på importen af forfalskninger i EU, der udgør helt op til 

5 % af den samlede import i EU), de mest berørte sektorer, forfalskningernes oprindelse og den deraf 

følgende effekt på den europæiske økonomi. 

 

I et sidste underafsnit undersøges den private sektors omkostninger i forbindelse med bekæmpelse af 

IPR-krænkelser, idet der trækkes på en undersøgelse fra 2017 af næsten 1 300 virksomheder i 14 

medlemsstater. Denne undersøgelse viste, at omkostningerne ved håndteringen af krænkelser er særligt 

tunge for mindre virksomheder. 
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