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Kommissorium for Ministeriernes Netværk om Piratkopiering
Økonomi- og erhvervsministeren offentliggjorde i marts 2008 en rapport,
der indeholder en analyse af omfang, konsekvenser mv. af piratkopiering
samt en beskrivelse af de initiativer, som regeringen vil iværksætte for at
styrke indsatsen mod piratkopiering. Rapporten er udfærdiget af en
tværministeriel arbejdsgruppe.
Nogle af initiativerne i rapporten handler om at styrke myndighedernes
samarbejde i bekæmpelsen af piratkopiering. Rapporten forslår, at der
bliver etableret et tværministerielt netværk med fokus på piratkopiering.
Der skal endvidere etableres en sekretariatsfunktion for netværket, som
skal sikre koordinering og fremdrift i arbejdet. Det er besluttet, at sekretariatsfunktionen skal varetages af Patent- og Varemærkestyrelsen.
Piratkopiering dækker over såvel varemærkeforfalskning som kopiering
af produkter beskyttet af ophavsretsloven, designloven, patentloven og
brugsmodelloven.
Netværkets formål
Det overordnede formål med etableringen af myndighedsnetværket er at
styrke myndighedernes samarbejde med henblik på at bekæmpe piratkopiering. Myndighedsnetværket skal ligeledes sikre en god kontakt mellem
myndigheder, virksomheder og erhvervs-/forbrugerorganisationer om bekæmpelse af piratkopiering. Endvidere skal myndighedsnetværket bidrage til at højne vidensniveauet og aktivitetsniveauet på området. Endelig
følger myndighedsnetværket op på de initiativer, som indgår i anbefalingerne i rapporten fra arbejdsgruppen om en styrket indsats mod piratkopiering.
Selve netværket er organiseret som en overbygning på eksisterende og
kommende bilaterale samarbejdsaftaler, brancherelaterede netværk mv.
om bekæmpelse af piratkopiering. Dermed får myndighedsnetværket karakter af at være et paraplynetværk, som bredt dækker indsatsen for at
bekæmpe piratkopiering. Det overordnede netværk vil således blive suppleret med en række underliggende netværk, der vil arbejde med mere
specifikke problemstillinger.

2/2

Netværkets sammensætning
Patent- og Varemærkestyrelsen, Kulturministeriet, SKAT, Rigspolitiet,
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Lægemiddelstyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Danmarks Eksportråd og
Økonomi- og Erhvervsministeriet.
Netværket holder møde efter behov, dog mindst to gange årligt.
Netværkets opgaver
• Opfølgning på initiativerne om en styrket indsats mod piratkopiering, som er foreslået i rapporten
• Løbende drøftelser af regler om og procedurer for håndhævelse af
immaterielle rettigheder.
• Løbende udveksling af viden om de seneste udviklingstendenser
indenfor piratkopieringsområdet, herunder i relation til produktion, distribution etc. af piratkopierede produkter
• Løbende udveksling af viden om konkrete sager indenfor piratkopieringsområdet for at styrke det generelle erfaringsgrundlag i bekæmpelsen af piratkopiering. Dette skal ikke have operationel karakter i relation til håndhævelse af enkeltsager
• Opsamling af erfaring og viden fra tilknyttede netværk, arbejdsgrupper mv.
• At være forum for en samlet og struktureret dialog mellem myndigheder og virksomheder, erhvervsorganisationer og forbrugerorganisationer
• Bidrager til undervisning af ansatte i netværkets institutioner samt
ansatte i andre offentlige instanser
• Etablering og vedligeholdelse af netværkets hjemmeside
www.stoppiraterne.dk
• At medvirke til løbende gensidig orientering om kommende internationale tiltag, møder, gennemførte aktiviteter mv. vedr. piratkopiering, således at gennemslagskraften for danske synspunkter og
forslag i internationale fora øges.
Sekretariatets rolle og opgaver
Sekretariatet skal sikre fremdriften i netværket. Sekretariatet har således
til opgave at tage initiativer og foretage opfølgning på netværkets arbejdsopgaver, samt planlægge netværkets møder. Det er endvidere sekretariatets opgave på det praktiske niveau at facilcitere netværkets møder
og det løbende samarbejde i netværket.

