HÅNDTERING AF KRÆNKELSER AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder (IP) er et komplekst fænomen og udvikler
sig hurtigt i takt med den teknologiske udvikling, forretningstendenser og globale tendenser.
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Internettet giver producenter af varemærkeforfalskede og piratkopierede
varer nye muligheder.
Krænkelser af ophavsrettigheder på internettet udgør en alvorlig udfordring.
Alene ulovlig brug af internet-tv (IPTV) giver kriminelle foretagender i EU
knap 1 mia. EUR i indtægter om året
(kilde: Illegal IPTV in the EU, research on online infringing business models, november 2019,
EUIPO)

Udviklingen inden for e-handel og lave portoomkostninger har også ført
til, at forfalskede varer i stigende omfang er blevet sendt i små pakker og
pr. kurer.
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IP-kriminalitet er en alvorlig udfordring, med international fodfæste og
forbindelser til mange typer organiseret kriminalitet.
Fremstilling og distribution af forfalskede varer er knyttet til internationalt
organiserede kriminelle grupper, samt til mere omfattende kriminelle handlinger,
såsom bedrageri, skatteunddragelse, it-kriminalitet og menneskehandel.
(kilde: Threat assessment report on counterfeiting and piracy, juni 2019, Europol-EUIPO)

Nye transportruter giver yderligere muligheder for import til EU.

Nye teknologier, f.eks. blockchain og kunstig intelligens, åbner op for lovende muligheder
for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. En effektiv bekæmpelse af IPkriminalitet kræver stærke og koordinerede indsatser fra alle relevante interessenter,
som f.eks. politikere, håndhævende myndigheder, samt erhvervslivet og formidlere.

https://euipo.europa.eu/

@EU_IPO

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/

EUIPO

BETYDNINGEN
AF INTELLEKTUELLE
EJENDOMSRETTIGHEDER
OG
KONSEKVENSERNE
AF KRÆNKELSER
Intellektuelle ejendomsrettigheder giver incitamenter til og en rimelig
belønning for innovation og kreativitet, som er Europas vigtigste aktiver.
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VÆRDIEN AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER (IPR) I EU

…for borgere og forbrugere
Borgerne giver IPR bred opbakning:
BETYDNINGEN AF IPR

...for økonomien

97 % anerkender betydningen af IPR

Virksomheder med større brug af IPR end gennemsnittet tegner sig for:
Forbrugere
45 % af den samlede
økonomiske aktivitet
(BNP) i EU (6,6 bio. EUR)

DIGITALT INDHOLD

96 % af EU’s vare
eksport til resten af
verden

83 % foretrækker lovlig adgang til digitalt onlineindhold
UNGE FORBRUGERE "15- TIL 24-ÅRIGE"
13 % har købt forfalskede varer inden for de seneste 12
måneder
21 % har skaffet sig adgang til piratkopieret digitalt
indhold inden for de seneste 12 måneder

(Kilder: IP and Youth scoreboard, oktober 2019, EU citizen and IP, marts 2017, EUIPO)

Direkte 29 % af alle job i EU (39 %
hvis de indirekte indvirkninger på
beskæftigelsen i andre sektorer
lægges til) og lønninger, der er
47 % højere end i andre brancher
(kilde: IPR intensive industries and economic performance in the European Union, september 2019, EUIPO-EPO)

KONSEKVENSERNE AF KRÆNKELSER AF INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
De økonomiske og sociale konsekvenser af
IPR-krænkelser er store i EU, jf. en række undersøgelser af sektorer, der er særligt udsatte for forfalskninger (bl.a. kosmetik, beklædning, fodtøj, tilbehør,
lægemidler, vin, pesticider…)

... for små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
SMV'er, der ejer mindst ét varemærke, design eller patent, har:

HØJERE INDTÆGTER

SМV‘er

32 % højere indtægter pr. ansat

6,8 % af EU's import, eller 121 mia. EUR,
udgøres af forfalskede varer.
6,4% af den samlede omsætning
går direkte tabt om året.
83 mia. EUR af omsætningen går tabt
hvert år.

STØRRE SANDSYNLIGHED FOR AT OPLEVE VÆKST

+21 % oplever vækst
+10 % oplever stor vækst
SMV'ER I EU

9 % af europæiske SMV'er ejer registrerede IP-rettigheder

(kilder: High growth firms and IPR: IPR profile of high-potential SMEs in Europe, maj 2019, EUIPO-EPO; IP and SME
scoreboard, oktober 2019, EUIPO; IPR and firm performance in Europe, juni 2015, EUIPO)

671 000 mistede job om året.
Lande overalt i EU mister
årligt mere end 15 mia. EUR
i skatter, afgifter og sociale sikringsbidrag.

3,3 % af verdenshandelen, eller
460 mia. EUR består af forfalskede
varer.

Forfalskede varer udgør en risiko for
forbrugernes sundhed og sikkerhed, samt
for miljøet, eftersom de ikke overholder
kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Der
er registreret en stigning i antallet af
toldmyndighedernes beslaglæggelser af
forfalsket legetøj, pesticider og lægemidler
mod alvorlige sygdomme.

(kilder: Trends in trade in Counterfeit and pirated goods, marts 2019, OECD-EUIPO; Status report on IPR infringement, juni 2019,
EUIPO; Qualitative study on risks posed by counterfeits to consumers, juni 2019, EUIPO)

