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EU-lande mister 111,5 milliarder kroner i indtægter 

hvert år på grund af kopivarer 
 

➢ En ny beregning viser, hvor mange budgetindtægter lande mister på grund af 
kopivarer 

➢ Kosmetik- og hygiejnebranchen i Danmark mister op til 1 076 millioner kroner i tabt 
omsætning 

➢ Organiserede kriminelle grupper forbindes i stigende grad med handel med kopivarer 
 
I følge en ny rapport fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO), som 
udkommer i dag, er de økonomiske og sociale skadevirkninger af kopivarer årsag til, at lande 
mister indtægter, og kan være med til at understøtte narkotikahandel og hvidvaskning af penge. 
 
Af rapporten fremgår det, at landene i EU mister op til 111,5 milliarder kroner hvert år i alt på 
grund af kopivarer på markedet, både i form af lavere direkte og indirekte skatter og sociale bidrag, 
som ikke betales af de illegale producenter.  
 
I følge EUIPO's beregning mister brancher, der omfatter kosmetik og hygiejneprodukter, vin og 
alkohol, lægemidler, legetøj og spil, hvert år i EU op til 141,1 milliarder kroner i tabt omsætning 
på grund af kopivarer. Kopivarer gennemgår ikke de samme strenge test som ægte varer for at 
sikre, at de ikke er farlige at indtage eller anvende. 
 
Siden EUIPO offentliggjorde den sidste analyse i 2019 er tabet i omsætning, især inden for 
kosmetik- og hygiejnebranchen, steget med over 19 milliarder kroner. Det er den største 
stigning inden for alle de brancher, der blev undersøgt. Kosmetik- og hygiejnebranchen mister 
ca. 14,1 % af omsætningen (71,4 mia. kr.) hvert år i EU på grund af kopivarer på markedet. I 
Danmark ligger tallet på 16,1 %, hvilket svarer til 1 milliard kroner i tabt omsætning hvert år. 
 
Analyser foretaget af EUIPO viser, at de varer, der blev registreret som farlige kopivarer, blev 
vurderet til at udgøre en alvorlig risiko for forbrugerne. De fleste af de pågældende varer var 
beregnet til børn og var enten legetøj, barneplejeartikler eller børnebeklædning. 
 
Undersøgelser foretaget af EUIPO og Europol viser også, at der er en forbindelse mellem 
kopivarer og andre former for grov kriminalitet. Siden 2016 har retshåndhævende 
myndigheder i hele EU gennemført 29 større aktioner mod varemærkeforfalskning og 
piratkopiering. Aktionerne har været målrettet organiserede bander, som også har været involveret 
i anden grov kriminalitet, herunder narkotikahandel og hvidvaskning af penge.  
 
EUIPO's administrerende direktør, Christian Archambeau, udtaler: 
 

"Forfalskning er en kriminel handling, der har sine ofre. Kopivarer fratager lovlydige 
virksomheder deres omsætning og lande deres indtægter, som de har hårdt brug for. De 
er til fare for både forbrugernes helbred og sikkerhed. Som det fremgår af det arbejde, vi 
har udført sammen med Europol, kan indtægterne fra kopivarer også understøtte grov 
organiseret kriminalitet. For fuldt ud at få bugt med problemet er det nødvendigt med en 
fælles international indsats på alle niveauer." 

 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/


 

                    

De beregninger, der fremlægges i dag, er indeholdt i statusrapporten fra 2020 om krænkelse af 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som samler EUIPO's rapporteringsarbejde vedrørende 
intellektuel ejendom på EU-plan og på globalt plan, herunder resultaterne af undersøgelser, der er 
foretaget i samarbejde med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og 
Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). 
 
Statusrapporten indeholder også undersøgelser af mængden af kopivarer i den internationale 
handel og de IPR-intensive branchers betydning for økonomisk vækst og beskæftigelse. 
Rapporten indeholder ny viden om, hvordan små og mellemstore virksomheder (SMV'er) anvender 
intellektuel ejendom. 
 
OM EUIPO 
 
EUIPO er et decentraliseret EU-agentur baseret i Alicante, Spanien. Det står for registrering af 
EU-varemærker og registrerede EF-design, som begge sikrer beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i alle EU's medlemsstater. EUIPO gennemfører også samarbejdsaktiviteter 
med de nationale og regionale kontorer for intellektuel ejendomsret i EU. 
 
Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder blev 
oprettet i 2009 for at støtte beskyttelsen og håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder og 
bidrage til at bekæmpe den stigende trussel om krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder i 
Europa. Observationscentret overgik til EUIPO den 5. juni 2012 ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 386/2012. 

 
Pressekontakter 

Ruth McDonald 

Tlf.: +34 96 513 7676 

Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu 

https://www.facebook.com/EUIPO.eu
https://twitter.com/EU_IPO
https://www.linkedin.com/company/euipo
http://www.youtube.com/euipo
mailto:Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu

