
Forfalskede produkters 
reelle pris

for godt til
at vÆrE SaNdt? 



EU’s borgere har meget at miste ved at købe dem.

for det første er det et etisk spørgsmål. 
organiserede kriminelle opnår stor gevinst 
ved denne ulovlige virksomhed. organiserede 
kriminelle i hele verden er stærkt involveret i 
distribution af forfalskede varer: for dem er der 
tale om en reel vækstmulighed.

disse varer kan også indebære alvorlige risici 
for sikkerheden og sundheden. Hvorfor skulle 
svindlere tænke på din sikkerhed?

Borgerne lider også tab som forbrugere. Hvad, der 
ser ud til at være et godt tilbud, viser sig ofte 
at være spild af penge, da forfalskede produkter 
i det væsentlige ikke er fremstillet efter samme 
kvalitetsstandarder.

de lider også tab som producenter, hvad enten 
der er tale om arbejdstagere eller iværksættere: 
forhandlere af efterligninger skader den 
europæiske økonomi, da de skader legitime 
virksomheder og udnytter andres innovation. 
desuden konkurrerer forfalskede varer på ulige 
vilkår med ægte varer, og dette indebærer, at 
mange arbejdspladser i Europa risikerer at blive 
nedlagt.

Sluttelig lider vi alle tab som skatteydere. 
forhandlere af ulovlige varer betaler ikke skatter, 
så du må betale mere for at kompensere for tabet. 
Stillet over for denne trussel er der kun én ting 
at gøre.

Sig nej til forfalskninger.
Vælg originalen.

Forfalskede produkter foregiver at være noget, de ikke er, 
uanset om der er tale om efterligninger af lovlige produkter 
eller urigtige påstande om, at produkterne opfylder 
lovkravene. De er IKKE et billigt og nemt alternativ.
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Et alvorligt problem på verdensplan
Uanset om det drejer sig om forfalskninger, kopivarer, efterligninger 
eller produkter, som ikke lever op til de standarder, der er fastsat for 
at beskytte os alle, udbydes ulovlige produkter med den hensigt at 
bedrage og vildlede. De vildleder ikke blot ved at foregive at være 
noget, som de ikke er, eller ved at være af meget dårligere kvalitet 
end originalerne, men kan også udgøre en trussel mod din sundhed 
og sikkerhed.

Disse varer kommer fra den sorte økonomi, som er en økonomi, 
hvor kriminelle spiller en aktiv rolle, og som ikke skaber indtægter 
i form af skatter eller afgifter. Disse manglende indtægter skal der 
kompenseres for ved hjælp af højere skatter for alle borgerne. Det 
betyder, at du skal betale mere skat.

Forfalskede produkter koster også arbejdspladser i EU. Produkters og 
varemærkers omdømme, der er opbygget gennem mange år, udnyttes 
på ulovlig vis og undermineres; virksomhederne oplever et faldende 
salg, hele erhvervsgrenes situation forværres, og arbejdspladser går 
tabt. 

Derudover undergraves mulighederne for at opnå velstand senere hen. 
Forskning og udvikling fører til innovative nye produkter. Europa er 
afhængig af at producere innovative, værdifulde og attraktive varer, hvis 
vores konkurrenceevne skal bevares; vi er afhængige af innovation, når 
vi skal løse problemerne i et moderne samfund. Hvis virksomhederne 
ikke kan forrente deres investeringer, investerer de ikke.

Derfor opfordrer vi alle europæere til at tage kampen op mod 
forfalskede produkter!

Europæere, kræv og køb originale produkter. Antonio Tajani 
Næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar 

for erhvervsliv og iværksætteri

Michel Barnier 
Medlem af Europa-Kommissionen med ansvar  

for det indre marked og tjenesteydelser
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Forfalskede varer koster dig 
penge
forfalskede varer er ikke et godt køb.

Produkter, som udbydes til salg i EU, skal gennemgå en række 
kvalitetskontroller vedrørende sikkerhed. Men hvorfor skulle 
useriøse erhvervsdrivende påtage sig alle disse vanskeligheder 
og omkostninger? Forfalskede produkter fremstilles ikke efter 
samme standarder og skal typisk udskiftes oftere. Køb originale 
produkter - de holder!4



Vidste du for eksempel, at handelen med forfalskede varer også forhøjer din 
skatteregning?

Som borger betaler man skatter og får offentlige tjenesteydelser til gengæld, men 
ærlige borgeres bidrag bliver højere på grund af handelen med ulovlige varer.

Og tabet af arbejdspladser medfører højere arbejdsløshed og en højere regning 
for velfærdsydelser. Større udgifter og lavere skatteindtægter inden for ét område 
medfører højere skatter på andre områder. Dette forhøjer borgernes skatteregning: 
du ender med at betale mere skat. 

Dette gør endnu mere ondt i tider med en stram økonomi.

lad os tage kampen op

Europa-Kommissionen og EU-medlemsstaterne arbejder hårdt på at opnå en bedre 
håndhævelse af de regler, som beskytter borgerne og virksomhederne mod varer og 
produkter, som ikke opfylder sikkerhedsstandarderne. Fra 2013 har myndighederne 
i medlemsstaterne fået større beføjelser til at fjerne produkter, som ikke opfylder 
overensstemmelseskravene og er farlige, fra markedet straks. Forfalskede produkter, 
som ikke er sikre, vil blive fanget i nettet og holdt væk fra forbrugerne.

For at øge effektiviteten af denne indsats i hele EU har Kommissionen opstillet en 
plan, som omfatter øget ressourcedeling, bedre it-værktøjer, strammere og mere 
målrettet ekstern kontrol ved EU’s grænser og strengere sanktioner. 

Europa-Kommissionen og medlemsstaterne bekæmper også varemærkeforfalskning 
på alle niveauer: ved at undersøge fænomenet med henblik på at udvikle mere 
effektive reaktionsstrategier og oplysningskampagner, ved at stille effektive 
håndhævelsesmidler til rådighed for indehavere af varemærker, og ved at kontrollere 
handelsstrømmene ved grænserne og beslaglægge forfalskninger.

.
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Forfalskede produkter kan 
også være farlige for dit 
helbred
forfalskede sundhedsprodukter er farlige. de kan 
forårsage alvorlige skader.

Til forskel fra originale lægemidler (herunder generiske 
lægemidler) kan forfalskede lægemidler være fremstillet af hvad 
som helst. De kan forårsage alvorlige skader på dit helbred. Der 
er gode grunde til, at lægemidler reguleres stramt: Hvis du tager 
forfalskede lægemidler, kan du gøre alvorlig skade på dig selv.   
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Medicinsk udstyr forfalskes også. Kontaktlinser og udstyr til blodprøver er blot 
nogle af de produkter, der er blevet efterlignet og solgt på internettet eller selv i 
almindelige butikker. 

De er muligvis billigere, men de kan have alvorlige bivirkninger, da de kan være 
af ringe kvalitet og være fremstillet af de forkerte materialer, og desuden kan deres 
effektivitet være tvivlsom, hvis de overhovedet virker.

Europa-Kommissionen har planer om at oprette et system for udstyrsidentifikation 
i EU, som er kompatibelt på verdensplan, for at lette udpegningen af ulovlige 
produkter. 

Desuden er det ikke blot forfalskede lægemidler, der kan skade dit helbred. 
forfalskede beklædningsgenstande kan også være farlige.

Kemikalier, der anvendes i tekstiler, beklædning og fodtøj i Europa, analyseres 
grundigt og forbydes, hvis det konstateres, at de er skadelige. Inden for rammerne 
af et samlet lovkompleks, der kaldes REACH, kræves det, at alle kemikalier i Den 
Europæiske Union testes. Der er årsagen til, at beklædningsgenstande, der sælges 
lovligt i Europa, meget sjældent forårsager allergi og hudirritation.

Forfalskede beklædningsgenstande kan derimod indeholde kemikalier, som ikke er 
blevet testet. De kan skade dit helbred.

.
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Forfalskede varer er farlige for 
dig 
Hvis din og andres sikkerhed betyder noget for dig, skal du undgå at købe 
forfalskede varer! Produkter, der kunne være farlige for forbrugernes 
sundhed og sikkerhed, tegnede sig for næsten en tredjedel af det samlede 
antal artikler, som blev tilbageholdt af toldmyndighederne i EU i 2011 – en 
andel, der var næsten dobbelt så høj som i 2010. forhandlere af forfalskede 
varer er forbrydere. de bekymrer sig ikke om deres omdømme, og hvorfor 
skulle de tænke på din sikkerhed?

Bildele er blandt deres mest populære mål: Forfalskede bilkomponenter 
koster leverandørerne mellem fem og ti milliarder euro hvert år. Der 
er dog ikke blot tale om et tab for lovlige virksomheder. Det drejer sig 
også om din sikkerhed, da trafikanterne udsættes for store risici, når de 
snydes og køber forfalskede produkter. 

Den europæiske lovgivning kræver, at alle dele og komponenter, som er 
af væsentlig betydning for motorkøretøjers sikkerhed og miljøvenlighed, 
kontrolleres, før de kan bringes i omsætning på markedet i EU.

Men forhandlere af forfalskninger ignorerer i 
stor stil disse krav. Bremseklodser er blandt de 
bildele, der hyppigst forfalskes. Der er blevet 
fundet forfalskede bremseklodser fremstillet 
af træflis — eller endda græs! Hvis du køber i 
uvante situationer, skal du være på vagt.

Der kan også være farer forbundet med 
produkter, hvor risikoen er mindre indlysende. 

Tænk på legetøj. Man skulle tro, at legetøj – der er tiltænkt børn – 
er blandt de sikreste varer. Hvis de ikke er i overensstemmelse med 
sikkerhedskravene, kan de dog udgøre en alvorlig risiko.

Forfalsket legetøj er vidt udbredt. Når leverandøren ser stort på 
rimelighed og hæderlighed, tror du så han bekymrer sig om dine 
børns sikkerhed? Forfalsket legetøj kan indeholde farlige materialer, 
f.eks. maling indeholdende giftige kemikalier. De kan være fremstillet 
med løse små dele, hvilket er forbudt i henhold til EU’s lovgivning om 
sikkerhedskrav til legetøj, da sådanne små dele medfører risiko for 
kvælning for børn. 

Man kan ikke vide, om en forfalsket vare har været underkastet 
sikkerhedskontrol. Forfalskede varer kan være farlige for dig.
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Forfalskede varer kan undergrave 
tilliden til internethandel
internettet har givet os store handelsmuligheder og adgang til et større udvalg 
af varer og til de bedste tilbud i hele EU’s indre marked.

E-handel er en fordel for såvel forbrugere som virksomheder. Men et voksende 
marked tiltrækker kriminelle. For nogle giver internettet en ny afsætningsmulighed 
for forfalskninger. 

Når du handler online, påvirkes dit valg kraftigt af varemærket og dets omdømme. 
Bedrageriske websteder bliver stadig mere sofistikerede, hvilket gør det vanskeligt 
at skelne dem fra ærlige forhandleres websteder. De forsøger at lokke dig ved hjælp 
af domænenavne, der ligger meget tæt på navnene på velkendte luksusmærker og 
virksomheder. Vær på vagt!

På nuværende tidspunkt er der meget lidt, som virksomhederne kan gøre for at 
beskytte sig selv, og dig, mod denne form for snyd. Det er sværere at slå ned på lyssky 
erhvervsdrivende på internettet, især når de opererer uden for EU’s retsområde.

EU's toldmyndigheder har dog metoder til bekæmpelse af denne ulovlige handel. 
De er i stigende grad opmærksomme på postpakker, som er den sædvanlige 
forsendelsesmåde for varer købt på internettet. Udvikling af skræddersyede 
tilgange til overvågning af pakke- og posttrafik er et af de prioriterede områder i 
Den Europæiske Unions toldhandlingsplan for perioden 2013-2017.

Pas på, at du ikke køber forfalskede varer eller varer af en ringe kvalitet på 
internettet. Den lette adgang til sådanne varer på nettet betyder, at du bør være 
særligt agtpågivende.
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i Europa er arbejdstagerne beskyttet mod udnyttelse, og 
børn tvinges ikke til at arbejde. Seriøse virksomheder, 
der fremstiller deres varer i udlandet, overholder disse 
standarder, selv om de lokale myndigheder ikke kræver 
dette. da førende producenter af sportstøj blev anklaget for 
at bruge børnearbejde, traf de omfattende foranstaltninger. 
Men forhandlere af forfalskede varer behøver ikke at 
beskytte deres omdømme og kan behandle arbejdstagerne 
dårligt - også børn, som er tvunget til at arbejde på fabrikker 
under dårlige forhold - hvis de ønsker detkinderen die worden 
gedwongen om in sweatshops te werken.

Udnyttelse i forbindelse med forfalskede varer begynder hos fabrikanten og 
fortsætter hele vejen gennem forsyningskæden. De gadesælgere, der sælger 
forfalskninger, nyder overhovedet ingen beskyttelse i forbindelse med deres 
arbejde. De arbejder ulovligt, er sårbare og må konstant flygte fra politiet — 
denne livsstil støtter du, når du køber forfalskede varer. 

Der er som regel tale om ofre for organiseret kriminalitet. Størstedelen af de 
penge, du betaler, går til kriminelle organisationer. 

Det begyndte som en udvidelse af traditionelle kriminelle aktiviteter, f.eks. 
narkotika- og våbenhandel eller prostitution. Men det er blevet så lukrativt, 
at det nu er kriminelle organisationers hovedaktivitet. 

Kriminelle tjener næsten lige så mange penge på at sælge forfalskede varer 
som på at sælge ulovlig narkotika: over 200 mia. EUR om året ifølge FN’s tal.

Undgå forfalskninger: et ansvarligt valg
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Salget af forfalskninger har negative virkninger 
for beskæftigelsen
Salget af originale produkter er grundlaget for beskæftigelse. Når 
du køber originale produkter, bidrager du til at skabe og bevare 
arbejdspladser i Europa. 

Forfalskede varer skaber derimod illoyal konkurrence for europæiske håndværkere 
og virksomheder, hvilket er til skade for lovlige virksomheder og således skaber 
øget arbejdsløshed. 

indvirkningen på beskæftigelsen er særlig alvorlig inden for mode og 
luksusvarer som f.eks. tekstiler, beklædningsgenstande, lædervarer, fodtøj, ure og 
smykker. Målt i værdi tegner sådanne varer sig for halvdelen af de forfalskede varer, 
der tilbageholdes af toldmyndighederne. Disse industrier skaber arbejdspladser i 
Europa.

I det 21. århundrede har der været en støt vækst på markedet for forfalskede varer. 
På blot et par år, fra 2009 til 2011, blev antallet af tilfælde, som toldmyndighederne 
i Europa opdagede, mere end fordoblet og nåede op på over 91 000. 

Ifølge de foreliggende tal tilbageholdt toldmyndighederne i 2011 næsten 115 
millioner mistænkelige varer ved EU’s grænser. Den anslåede værdi af de 
tilsvarende originale produkter er på over 1,2 mia. EUr. 

Europa-Kommissionen har gjort en indsats for at forebygge dette i næsten et årti. I 
2004 vedtog den en strategi for håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder 
i tredjelande. For at kunne bekæmpe denne trussel er vi også nødt til at forstå 
problemstillingen bedre: Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af 
Intellektuelle Ejendomsrettigheder indsamler mere detaljerede data, som i højere 
grad vil kaste lys over denne mangefacetterede ulovlige aktivitet og bidrage til 
udformningen af mere effektive politikker til bekæmpelse heraf.
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Forfalskede varer kan ødelægge 
ferieminderne
alle rejser på ferie for at slappe af, men det kan gøre dig mere 
sårbar. tag ikke fejl - selv om forfalskede varer købes under 
solrige himmelstrøg, er de stadig forfalskede. du udsætter stadig 
dig selv for fare, og du støtter stadig kriminelle. 

Luksusvarer, som er til salg på et charmerende gademarked, kan være fristende, 
men der er ingen grund til at være naiv. De er billige, fordi de er forfalskede. Mange 
efterligninger sælges i tilforladelige markedsboder på populære feriesteder. 

Men pas på! Hvis du bliver kontrolleret af myndighederne på vej hjem, og det 
konstateres, at du medbringer forfalskede varer til kommercielle formål, risikerer 
du meget strenge sanktioner i visse lande.

Indehavere af forfalskede varer til kommercielle formål kan pålægges store bøder, 
og i tilfælde af gentagne køb af sådanne varer kan de idømmes fængsel.

Dette viser igen, at et forfalsket produkt kan blive langt dyrere, end du tror.

12



13



 

Lidt statistik
•	 Det samlede værdi af handelen med forfalskede varer er 

på over 200 mia. EUr om året - dette svarer til værdien af 
handelen med ulovlige stoffer.

•	 Mellem 2010 og 2011 er mængden af forfalskede varer, som 
de europæiske toldmyndigheder har tilbageholdt, steget med 
11%. 

•	 I 2009 udgjorde værdien af de 10 største mærker i EU-
landene næsten 9% af BNP.

•	 Mode og luksusprodukter til personlig pleje tegner sig for 
54% af den samlede værdi af de tilbageholdte varer. 

•	 Alene i 2011 blev 115 millioner forfalskede varer til en 
samlet værdi af over 1,2 mia. EUr tilbageholdt ved EU's 
grænser.

•	 Næsten en tredjedel af de artikler, som toldmyndighederne 
i EU tilbageholdt i 2011, blev anset for potentielt at være 
skadelige for forbrugernes sundhed og sikkerhed, hvilket er 
næsten dobbelt så højt som i 2010.

•	 I 2011 blev 27 millioner forfalskede lægemidler tilbageholdt 
af de europæiske myndigheder. 

 
 
 
 

•	 Postforsendelse er den mest almindelige metode til 
transport af forfalskede varer, der bestilles på internettet. 
Denne metode blev anvendt i 63 % af de tilfælde, der blev 
opdaget i 2011, og efterfølges af lufttransport (22 %) og 
transport med kurertjenester (7%).

•	 Kina er langt den største kilde til de forfalskede varer, der 
tilbageholdes i Europa, og tegner sig for næsten 73 % af det 
samlede antal tilbageholdte varer. 

•	 Problemet stammer dog ikke blot fra andre lande - Europa-
Kommissionen og de nationale myndigheder er i færd med 
at undersøge omfanget af problemet vedrørende forfalskede 
varer i Den Europæiske Union.
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Yderligere oplysninger: 
DEN EUROPÆISKE UNIONS 
INSTITUTIONER OG AGENTURER:

Europa-Kommissionen: 
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik 
ec.europa.eu/enterprise/stopfakes 

Generaldirektoratet for Det Indre Marked
og Tjenesteydelser
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Kontakt:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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Sig nej til forfalskninger. 
Vælg originalen.

Europa-Kommissionen 
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik (GD ENTR)
Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelser (GD MARKT)


