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Denne rapport samler resultaterne af den forskning, der er udført i de seneste år 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.  Rapporten beskriver og 
drøfter dokumentationen af den økonomiske værdi af intellektuelle ejendomsrettigheder i 
EU's økonomi, i hvilket omfang denne værdi udnyttes, hvilke krænkelsesmekanismer der 
anvendes til at bestemme denne værdi, og hvilke foranstaltninger der træffes som reaktion 
på disse udfordringer. 
 
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 IPR, er krænkelse 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 2019 kunne estimater af 
IPR-krænkelser inden for international handel i 2016 nå helt op på 3,3 % af 
verdenshandelen. Forfalskede varer tegner sig for op til 6,8 % af EU's import, eller 121 mia. 
EUR om året. Begge sæt tal er betydeligt højere end dem, som de to organisationer 
konstaterede i en undersøgelse i 2016, hvilket tyder på, at problemet er vokset yderligere i 
de seneste år. 
 
I en række sektorundersøgelser har EUIPO estimeret tabt omsætning i 11 sektorer i EU 
(direkte i de sektorer, der analyseres, og på tværs af deres tilhørende leverandørkæde) som 
følge af forfalskninger. Disse tab beløb sig til mere end 92 mia. EUR om året i perioden 
2012-2016. 
 
Høj værdi, milde straffe og højt investeringsafkast gør det attraktivt for kriminelle bander at 
beskæftige sig med forfalskning.  Modus operandi for sådanne bander bliver mere og mere 
kompleks, efterhånden som teknologien og distributionskanalerne udvikles og omfanget af 
produkter, der forfalskes, bliver større. 
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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 (voksne, spil og malware) og, paradoksalt 
nok, fra legitime mærker, der efterfølgende lider skade på to måder som følge af reklamer 
på sådanne sider (skade på deres eget mærke og værtswebstedets troværdighed). 
 
I tillæg til analysen af udbuddet af forfalskede varer og piratkopieret indhold har EUIPO 
også undersøgt efterspørgslen, dvs. EU-borgernes holdning til IPR og deres vilje til at 
forbruge IPR-krænkende varer og tjenesteydelser. Incitamentet hos forbrugerne til at købe 
forfalskede varer er bl.a. 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 består 
bl.a. i at informere indehaverne af rettigheder om de skiftende former for krænkelser, 
samarbejde med Europol om mere omfattende reaktioner på IP-kriminalitet, ikke mindst 
gennem medfinansiering af en særlig enhed for IP-kriminalitet under Europol, støtte Europa-
Kommissionen i dens bestræbelser på at tackle udbuddet af forfalskede varer i tredjelande, 
hjælpe små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at beskytte deres intellektuelle 
ejendomsrettigheder samt oplyse borgerne om tilgængeligheden af lovligt digitalt indhold og 
om den økonomiske virkning af at købe forfalskede varer eller tilgå illegalt indhold. 
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