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RESUMÉ 
EUIPO og Europols fælles trusselsvurdering er en strategisk rapport med opdatering for 
politiske beslutningstagere, retshåndhævende myndigheder, virksomheder og den brede 
offentlighed om truslen fra krænkelser af den intellektuelle ejendomsret (IP), som Den 
Europæiske Union (EU) står over for. 

 
Forfalskede og piratkopierede varer i EU har en anslået værdi på op mod 119 mia. EUR, hvilket 
svarer op til 5,8 % af importen (1). Toldmyndighedernes samlede antal afsløringer af 
forfalskede varer ved EU’s grænse og på det indre marked er faldet siden 2019. Cirka 66 mio. 
genstande blev tilbageholdt i 2020 sammenlignet med 76 mio. i 2019. Covid 19-krisen 
påvirkede antallet af beslaglæggelser for 2020 med reduceret handel i pandemiens første 
måneder, færre varer, der krydsede grænserne, og de yderligere vanskeligheder, som de 
håndhævende myndigheder havde med at foretage den sædvanlige kontrol. 

 
Covid 19-pandemien gav også den kriminelle økonomi vind i sejlene. Kriminaliteten inden for 
intellektuel ejendomsret, såsom produktion og distribution af kopivarer, er steget kraftigt i 
denne periode. 

 
Falsknerne benytter ofte komplekse handelsveje til transport af deres varer fra 
fremstillingslandet til destinationsmarkederne. Selvom forfalskninger i vid udstrækning sendes 
til EU i løs vægt med godstransport, har der i de senere år været en stærk stigning i brugen af 
eksprestransporttjenester, især via små pakker. Denne bemærkelsesværdige stigning er 
relateret til væksten i onlinemarkedspladser. 

 
De kriminelle netværk, der organiserer importen af forfalskede varer til EU, er hovedsageligt 
baseret uden for EU, hvor størstedelen af produktionen af forfalskede produkter finder sted. 
Kriminelle netværk med base i EU står for distributionen af disse importerede forfalskede varer 
og i nogle tilfælde for driften af anlæg, der samler halvfabrikata. 

 
Den øgede import af forfalskede emballagematerialer og halvfabrikata til EU peger klart på 
tilstedeværelsen af ulovlige produktionsanlæg i EU. Der er fundet produktionssteder i mange 
medlemsstater, og disse omfatter laboratorier, der producerer falske farmaceutiske produkter, 
fabrikker, der mærker forfalsket tøj og luksusvarer, produktions- og ompakningsanlæg til 
ulovlige pesticider og cigaretter, fabrikker, der genopfylder både autentiske og falske tomme 
flasker med alkoholholdige drikkevarer og hemmelige fabrikker, der ompakker falske 
parfumer. 

 
Som mange andre kriminelle aktiviteter er forfalskning nu stærkt afhængig af det digitale 
domæne for at skaffe komponenter og distribuere produkter (både materielle og immaterielle) 
til forbrugere via onlineplatforme, sociale medier og onlinechattjenester. 
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Kriminelle benytter sig af falske dokumenter til import og transport af ulovlige varer. Misbrug 
af lovlige forretningsstrukturer, såsom detailhandelskanaler til at lette varebevægelser og 
hvidvaskning af ulovlig fortjeneste, er en fast del af handelen med forfalskede varer. 

 
Forfalskningerne er i stigende grad både luksusartikler og en lang række dagligdags varer. 

 
Tøj, accessories og luksusvarer er stadig blandt de mest populære produktkategorier, der 
forfalskes. Sådanne forfalskede varer sælges normalt stadig på fysiske markeder og i butikker. 

 
Elektronik/elartikler, mobiltelefoner og -komponenter påvirkes i stigende grad af 
intellektuel piratvirksomhed. Nogle af de mest efterspurgte elektroniske produkter risikerer at 
blive forfalsket og udbudt på onlinemarkedspladser, endog før de ægte varer kan købes. Nu 
kan falsknerne forsøge at udnytte den voksende globale mangel på halvlederchips ved at 
introducere falske halvledere såsom dioder på markedet. 

 
Mad og drikke er populære hos falsknerne og udgør en alvorlig trussel for forbrugerne. 
Produktionen af ulovlige fødevarer, især drikkevarer, bliver mere og mere professionel og 
avanceret. Nogle falsknere kører en komplet forretningsmodel, der dækker hele forsynings- og 
distributionskæden. De kriminelle forfalsker eller manipulerer alle typer fødevarer og vildleder 
forbrugerne ved at ændre etiketter, fremstillingsprocesser, foretage svigagtig angivelse af 
geografisk oprindelse og/eller ved at udskifte produkter. 

 
Falsk parfume og kosmetik opdages i EU, både som brugsklare og som produktkomponenter, 
der bruges til at fremstille de endelige forfalskede produkter i ulovlige EU-laboratorier. 
Falsknerne producerer også hverdagsvarer, herunder shampoo, tandpasta, kosmetik og 
rengøringsmidler. Salget af kopivarer på nettet går kun opad. 

 
Pesticider udrydder skadelige organismer i eller på planter. Handelen med ulovlige pesticider 
er fortsat kriminalitet, som indebærer lav risiko og stor fortjeneste for lovovertræderne, og den 
er båret af en høj efterspørgsel efter ulovlige produkter og et system, der kun pålægger 
lovovertrædere lave sanktioner. En handel, der genererer betydelige fortjenester ved en lav 
initial investering. 

 
Forfalskede lægemidler stammer fortsat stort set fra lande uden for EU, selvom de også kan 
produceres i ulovlige laboratorier i EU. Næsten hele distributionen af forfalskede farmaceutiske 
varer er gået fra fysiske til onlinemarkeder, herunder specialplatforme, såsom onlineapoteker 
og udbredte sociale medieplatforme. Kriminelle grupper forfalsker et stadigt bredere udvalg af 
lægemidler. De kriminelle fortsætter med at udnytte de muligheder, der opstår på grund af 
covid 19-pandemien. 

 
Piratkopiering er nu næsten udelukkende digital kriminalitet. Forbrugernes foretrukne 
medieforbrug er gået i retning af streamingtjenester, der giver adgang til digitalt indhold via 
en række forskellige applikationer og platforme. De involverede kriminelle er dygtige til at 
bruge avancerede tekniske modforanstaltninger. I nogle tilfælde er piratkopiering af digitalt 
indhold forbundet med anden cyberkriminalitet såsom kryptojacking eller distribution af 
malware.
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Tobaksprodukter er blandt de varer, der hyppigst rapporteres som forfalskede varer. De 
kriminelle netværk har kunnet opretholde en kriminel forretningsmodel og etablere moderne 
og professionelle produktionsfaciliteter tættere på deres destinationsmarkeder. Selvom 
tobaksforbruget i EU er faldet i de senere år, står forbruget af ulovlige tobaksprodukter fortsat 
for en høj markedsandel. 

 
Legetøj, der krænker ejendomsrettighederne findes og beslaglægges i EU, og når det 
ankommer hertil. Det efterlever ikke sundheds- og sikkerhedsregler og udsætter børn for 
alvorlige sikkerhedsrisici. Myndighederne bemærker typisk en stigning i antallet af 
beslaglæggelser i tiden før og under de store højtider. 

 
Kriminalitet i forbindelse med intellektuel ejendom har betydelige økonomiske konsekvenser 
for såvel den offentlige som den private sektor. Ud over de negative indvirkninger på miljøet 
kan forfalskede varer have alvorlige konsekvenser for forbrugernes sundhed og sikkerhed. 

 

VIGTIGE UDVIKLINGER 
 

• IP-kriminalitet udgør fortsat en væsentlig trussel mod forbrugernes sundhed og sikkerhed. 
Desuden påvirker det EU's økonomi negativt, idet der i 2019 blev importeret forfalskede og 
piratkopierede varer til en værdi af 119 mia. EUR svarende til op mod 5,8 % af EU's import. 
Dette er især bekymrende, da EU søger at fremme overgangen til en økonomisk 
genopretning efter pandemien. 

 
• Selvom de fleste kopivarer, der sælges i EU, produceres uden for EU, er der tegn på, at 
produktionen af kopivarer og varer, der ikke lever op til standarden, i stigende grad finder 
sted i EU. Den hyppige beslaglæggelse af forfalskede emballagematerialer og halvfabrikata 
ved ankomsten til EU peger klart på tilstedeværelsen af produktionsfaciliteter i EU – nogle til 
delvis samling og andre, der kører hele produktionscyklusser. 

 
• Covid 19-pandemien har givet nye forretningsmuligheder for salg af forfalskede og varer, der 
ikke lever op til standarden. Kriminelle netværk involveret i IP-kriminalitet har været meget 
tilpasningsdygtige i at indrette deres forretningsmodel ved at flytte fokus og markedsføring 
til andre produkter. 

 
• Som mange andre kriminelle aktiviteter er forfalskning nu stærkt afhængig af det digitale 
domæne for at skaffe komponenter og distribuere produkter (både materielle og 
immaterielle) til forbrugere via onlineplatforme, sociale medier og onlinechattjenester. Covid 
19-pandemien har yderligere befæstet den udvikling. 

 
• Skønt det finansielle omfang af den forfalskningsforretning, der kører i EU, stort set baseres 
på få efterretninger, er der dokumentation for, at falskmøntnere hvidvasker deres kriminelle 
udbytte ved at bruge både traditionelle og mere avancerede ordninger, der gør brug af 
teknologi, handelsbaseret hvidvaskning af penge og offshore-jurisdiktioner. 
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• De kriminelle netværk, der organiserer importen til og salget af forfalskede varer i EU, er 
hovedsageligt baseret uden for EU, hvor størstedelen af produktionen af forfalskninger finder 
sted. Kriminelle netværk med base i EU står for salget af disse importerede forfalskede varer 
og i nogle tilfælde for driften af anlæg, der samler halvfabrikata. 

 
• Der gøres reklame for tøj og accessories til tøj via live-streaming af salg, videoer og 
sponsorerede reklamer på sociale medier, målrettet mod kunder med vildledende tilbud om 
rabatter eller mærkevarer til lavpris. 

 
• Falsknerne udnytter den globale mangel på halvlederchips. Mobiltelefoner, tilbehør og 
komponenter dertil er blandt de varer, der er mest berørt af krænkelserne målrettet mod IP-
design og varemærker. 

 
• Produktionen af ulovlige fødevarer, især drikkevarer, bliver mere og mere professionel og 
avanceret. Nogle falsknere kører en komplet forretningsmodel, der dækker hele forsynings- 
og distributionskæden. Overtrædelser af beskyttede geografiske betegnelser omfatter en 
bred vifte af produkter og rapporteres fortsat i vidt omfang. 

 
• Krænkelser af IP-rettigheder i forbindelse med parfume og kosmetik vedrører produktion af 
dagligvarer: hovedsageligt shampoo, tandpasta, kosmetik og rengøringsmidler. 

 
• Handelen med ulovlige pesticider er fortsat kriminalitet med lav risiko og stor fortjeneste for 
lovovertræderne, og den er båret af en stor efterspørgsel efter ulovlige produkter og få 
sanktioner for lovovertræderne, og den genererer betydelig fortjeneste ved en lav 
startinvestering. 

 
• Fremstillingen af ulovlige farmaceutiske produkter finder nu ofte sted i ulovlige laboratorier i 
EU. De er svære at opdage, og de leverer til flere distributører. Disse produkter kommer dog 
stort set fortsat fra lande uden for EU. 

 
• Websteder, der ulovligt distribuerer audiovisuelt indhold, hostes på servere i hele Europa, 
Asien og Mellemøsten. De involverede kriminelle er dygtige til at bruge avancerede tekniske 
modforanstaltninger. I nogle tilfælde er piratkopiering af digitalt indhold forbundet med 
anden cyberkriminalitet såsom kryptojacking eller distribution af malware. Piraterne udnytter 
nye teknologier til at skjule digitale spor og bruger proxy-tjenester til at skabe 
modstandsdygtige hosting-netværk. Onlinetilstedeværelsen under covid 19-pandemien førte 
til et øget udbud af streamingenheder af høj kvalitet og en række ulovlige indholdstilbud. 

 
• De kriminelle netværk, der arbejder med ulovlig produktion, har kunnet opretholde en 
kriminel forretningsmodel og etablere moderne og professionelle produktionsfaciliteter 
tættere på deres destinationsmarkeder.
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INDVIRKNINGEN AF KRÆNKELSER 
AF INTELLEKTUELLE 
EJENDOMSRETTIGHEDER I EU 

 

Kriminalitet i forbindelse med intellektuel ejendomsret har en negativ indflydelse på 
økonomien, det naturlige miljø og på EU-borgernes sundhed og sikkerhed. 

 
En nylig undersøgelse udført af EUIPO og OECD anslår, at der i 2019 blev importeret 
forfalskninger og piratkopierede varer til en værdi af 119 mia. EUR svarende til op mod 5,8 % 
af EU's import (2). 

 
De fleste af de virksomheder, hvis IP-rettigheder krænkes af falsknerne, ligger i lande med 
meget innovative økonomier. Næsten 39 % af beslaglæggelserne i tolden i perioden 2017-
2019 vedrørte produkter, der krænkede de amerikanske rettighedsindehaveres IP-rettigheder, 
umiddelbart efterfulgt af EU-rettighedsindehavere fra Frankrig (18 %), Tyskland (16 %) og 
Italien (9,8 %) (3). 

 
I en række sektorrettede undersøgelser har EUIPO anslået tabt salg på mere end 83 mia. EUR 
om året i perioden 2013-2017 som følge af forfalskning. Dette svarer til anslåede tab på 15 
mia. EUR i skatteindtægter (4) og samlet 671 000 arbejdspladser. 

 
IP-kriminalitet forøver skade på lovlige producenters omdømme, samtidig med at den skader 
fair produktion og fordrejer konkurrencen på markedet. Desuden reducerer visse former for 
IP-kriminalitet, såsom lægemiddelkriminalitet, de midler, der er til rådighed til forskning og 
offentlig innovation (5). 

 
IP-kriminalitet er en væsentlig trussel mod forbrugernes sundhed og sikkerhed i EU, især den, 
der involverer forfalskninger af lægemidler, mad og drikkevarer, kosmetik, elektriske 
husholdningsartikler og legetøj. Disse produktkategorier tegnede sig for mere end 15 % af den 
samlede mængde genstande, der blev beslaglagt ved EU’s ydre grænse (6). 

 
Forfalskede lægemidler og hygiejneartikler kan udgøre en stor sundhedsfare for forbrugerne. 
De produceres ofte under uhygiejniske forhold, af uuddannet personale og kan indeholde høje 
niveauer af giftige ingredienser, de forkerte aktive ingredienser, de forkerte mængder eller slet 
ingen aktive ingredienser. Covid 19-pandemien har ført til et løft i produktionen af og handelen 
med visse ulovlige og falske lægemidler og hygiejneartikler (7) og yderligere forværret truslen 
fra IP-kriminaliteten. 

 
Forfalskning af mad og drikkevarer er også et væsentligt problem. Kvaliteten af de forfalskede 
produkter lever for det meste ikke op til standarden og kan indeholde farlige materialer. 
Kriminelle forfalsker en bred vifte af både luksus- og hverdagsfødevarer, bare de giver 
fortjeneste (8). 
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Ulovlige og falske legesager, elektroniske anordninger og køretøjsdele udgør også en trussel 
mod menneskers sundhed og sikkerhed. Falsk legetøj er ikke underlagt de strenge 
sikkerhedstests, som loven kræver, og er ikke udstyret med advarsler eller råd på emballagen. 
Ulovlige elektroniske produkter, såsom set-top-bokse, risikerer at blive overophedet og få 
elektriske fejl. Uregelmæssigheder, såsom dårlige stik, kan udløse brande. 

 
Pesticider, der er forfalskede og ikke lever op til standarden, udgør en betydelig og voksende 
trussel mod EU's miljøsikkerhed, da disse produkter i høj grad kan forurene landbrugsjord og 
fødevarer, der dyrkes i den, samt luft og vand langt ud i fremtiden. Yderligere risici opstår ved 
ukorrekt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter (9), såsom ulovlige pesticider og 
farmaceutiske produkter. IP-kriminalitet udgør en høj risiko for det naturlige miljø, for 
menneskers sundhed og sikkerhed og for den lovlige økonomi. 
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