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Denne undersøgelse indeholder en kvantitativ gennemgang af misbruget af e-handel til at lette 

handelen med forfalskninger. I de seneste år er e-handelen vokset hastigt, da forbrugerne har fået 

større tillid til at købe varer og tjenesteydelser online.  

Antallet af virksomheder, der beskæftiger sig med virksomhed-til-forbruger-e-handel (B2C-e-

handel), er konstant stigende.  Mellem 2018 og 2020 steg onlinedetailsalget, en undergruppe af den 

samlede B2C-handel, med 41 % i store økonomier, sammenlignet med en stigning på under 1 % i 

den samlede detailhandel. Stigningen var drevet af covid-19-pandemien, hvor forbrugerne handlede 

online under nedlukningerne og for at undgå at skulle ud i butikkerne. Under pandemien blev 

onlinemiljøet også et mere populært mål for ulovlig handel.  Inden for cyberretshåndhævelse 

rapporteredes der om en stigende tendens til forskellige former for e-kriminalitet, herunder udbud af 

ulovlige varer, bl.a. forfalskede og underlødige lægemidler, testsæt og andre covid-19-relaterede 

varer. 

E-handelens stigende popularitet er ikke gået ubemærket hen blandt falsknere, som i stigende grad 

benytter sig af e-handel til at sælge falske artikler til forbrugere, hvoraf nogle køber dem i den tro, at 

de er ægte, mens andre bevidst er ude efter billige efterligninger.  

Forbindelserne mellem e-handel og ulovlig handel med forfalskninger understøttes af en kvantitativ 

analyse af forholdet mellem e-handel og antallet og værdien af toldmyndighedernes beslaglæggelse 

af forfalskede varer i perioden 2017-19. Ifølge analysen er forbindelsen stærkere, når der medtages 

indikatorer på ulovlig handel med forfalskninger ved brug af små pakker. Dette indikerer, at ulovlige 

varer, der købes via e-handel, ofte sendes i små pakker, navnlig med posten. 

Et EU-casestudie, hvor der indsamles data om tilbageholdelse af forfalskninger med tilknytning til e-

handel kaster yderligere lys over situationen. Dataene viser, at 91 % af tilbageholdelserne af 

forfalskninger med tilknytning til e-handel involverede postvæsenet. I modsætning hertil var 

postvæsenet kun involveret i 45 % af de tilbageholdelser af forfalskninger, som ikke var tilknyttet e-

handel. Med hensyn til værdi viser dataene, at 81,8 % af tilbageholdelserne med tilknytning til e-

handel involverede postvæsenet sammenlignet med kun 8,9 % for andre forfalskninger. Med hensyn 

til oprindelse var forfalskningernes fremstillingssteder tilsvarende for både forfalskninger tilknyttet e-

handel og dem, der ikke var tilknyttet e-handel. Kinas andel af det samlede beløb var imidlertid 

højere for forfalskninger tilknyttet e-handel (75,9 % i forhold til 45,9 % af det samlede antal 

tilbageholdelser).  

EU's tilbageholdelser af forfalskninger tilknyttet e-handel omfattede en bred vifte af varer, herunder 

først og fremmest fodtøj (33,7 % af de samlede tilbageholdelser), beklædningsgenstande (17,3 %), 
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parfume og kosmetik (9,6 %), lædervarer (8,7 %), elektriske maskiner og udstyr (6,5 %), legetøj 

(5,5 %) og ure (5,2 %).   

Dårlige aktører er blevet mere udbredte på e-handelsmarkederne, da det er relativt let at oprette 

websteder, der sælger forfalskede varer. Desuden finder de fortsat nye måder at infiltrere pålidelige 

platforme med deres forfalskede produkter på. Retshåndhævelsesmyndighederne er aktivt 

involveret i at identificere og lukke svigagtige websteder og samarbejde med store 

platformsoperatører og varemærkeindehavere om at sætte ind over for salget af forfalskninger, men 

problemet er fortsat betydeligt og er stigende.   

Vanskelighederne ved at beslaglægge forfalskninger er blevet forværret af måden, hvorpå produkter 

bestilt via e-handel sendes. Falsknerne har været gode til at udnytte svagheder i 

distributionskanalerne for at lette deres ulovlige operationer. I forbindelse med e-handel sker dette i 

vid udstrækning gennem postvæsenet, og der er bekymring for, at postvæsenet og 

toldmyndighederne ikke står godt med hensyn til at screene forsendelser af små pakker og 

brevpakker for forfalskninger. De har begrænset kapacitet til at afsløre forfalskninger, der handles 

internationalt, da forsendelserne med de forfalskede varer er blandet med milliarder af lovligt 

handlede varer.  

Regeringerne har truffet en række foranstaltninger til at bekæmpe onlinesalg af forfalskede varer, 

blandt andet indgået aftaler med interessenter om styrket samarbejde, samt større indsats for at 

afsløre og gribe ind over for websteder, der sælger forfalskede varer.  

I EU stod Europa-Kommissionen f.eks. bag udarbejdelsen og gennemførelsen af et 

aftalememorandum mellem platforme, varemærkeindehavere og andre interessenter for at fremme 

god praksis i bekæmpelsen af salg af forfalskede varer over internettet. I USA har regeringen stået 

i spidsen for oprettelsen af en arbejdsgruppe for elektronisk handel, som bragte store 

onlineplatforme sammen for at samarbejde om metoder til at bekæmpe salg af forfalskninger på 

deres platforme. I Australien er regeringen ved at udvikle en mekanisme, der gør det muligt for 

forbrugerne at identificere sælgere af lovlige produkter ved at forbinde autoriserede sælgere af 

bestemte mærker med regeringens varemærkeregister.  I EU og USA overvejes desuden lovgivning 

og direktiver, som, hvis de vedtages, vil danne nye rammer for bekæmpelse af kriminalitet inden for 

e-handel, herunder handel med ulovlige varer.      

Store platformsoperatører har udviklet forskellige tilgange til bekæmpelse af salg af forfalskede 

produkter på deres platforme. Deres indsats omfatter foranstaltninger og mekanismer, der involverer 

tredjepartssælgere, forbrugere, varemærkeindehavere og retshåndhævelsesmyndigheder, samt 

udvikling og anvendelse af strategier til proaktivt at afsløre og gribe ind over for forfalskninger. 

Platformenes evne til i tilstrækkelig grad at kontrollere tredjepartssælgere har imidlertid vist sig at 
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være en udfordring, og der gøres konstant bestræbelser på at forbedre mekanismerne til at 

identificere og straffe parter, der sælger forfalskede varer. 

Analysen i denne rapport viser, at falsknernes misbrug af onlinemarkederne er meget dynamisk. Der 

er behov for yderligere undersøgelser af, hvordan denne dynamik udvikler sig, både på 

industriniveau og gennem casestudier. Der bør i det videre arbejde tages hensyn til de mere 

nuancerede aspekter af de dynamiske ændringer og samtidig fokuseres på at forbedre reaktionerne 

på nye udfordringer ved at identificere og fremme effektive politikker og praksisser.  

 

 


