(Embargo 09.30) — Parijs, 12 Juni 2019

Gezamenlijke Persbericht

Nieuw dreigingsbeeldrapport bevestigd het verband
tussen namaakproducten en georganiseerde
misdaad in de EU
Criminele activiteiten op het gebied van namaakproducten worden steeds vaker uitgevoerd
door gespecialiseerde georganiseerde criminele netwerken, die grote winsten kunnen
maken en relatief weinig risico's lopen.
Dat is de conclusie van het rapport dat een uniek en een volledig dreigingsbeeld geeft van
het criminaliteitsgebied intellectuele-eigendomsrecht. Dit rapport is opgesteld door Europol
en het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
Het rapport benadrukt ook dat, het merendeel van de namaakproducten op de Europese
markt buiten Europa wordt geproduceerd, in het bijzonder delen van Azië. Hoewel de
productie in Europa ook een stijgende trend laat zien.
De analyse is uitgevoerd aan de hand van EU-brede gegevens en analyses van strategische
informatie. Het rapport bevestigt de stijgende lijn van traditionele categorieën van
namaakproducten zoals vervalste kleding, schoenen en luxeproducten. Dat vervalste producten
de gezondheid van de mens kunnen schaden is minder bekend. Een voorbeeld uit het rapport
hiervan is de toenemende handel in nagemaakte geneesmiddelen voor de behandeling tegen
ernstige ziekten.

Bovendien worden namaakgoederen steeds vaker als kleine pakketjes verstuurd met
expreskoeriers. Hierdoor zijn voor handhavingsautoriteiten moeilijker op te sporen.
De illegale verspreiding van digitale content via BitTorrent-portalen en peer-to-peernetwerken zet zich voort, maar ook steeds vaker via zo genoemde cyberlockers.
De eigenaren van deze platforms genereren winst door middel van het plaatsen van
advertenties van grote merken op hun websites. In veel gevallen worden deze websites ook
gebruikt voor de verspreiding van malware. Daarnaast worden phishing-technieken ingezet
voor het verkrijgen van gegevens van consumenten.
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Christian Archambeau directeur van het EUIPO, zegt hierover:
“Dit rapport schetst een grimmig beeld van de omvang en het bereik van
namaakproducten en digitale piraterij in de EU. Evenals de schade die het kan
toebrengen aan legitieme bedrijven en consumenten. Met de samenwerking met
Europol, willen we de inspanningen van de handhavingsdiensten ondersteunen in
hun strijd tegen deze vorm van criminaliteit. Vooral de digitale online piraterij heeft
onze speciale aandacht”.

Catherine De Bolle, Directeur van Europol:
“Dit rapport toont duidelijk aan dat criminaliteit met namaakproducten en piraterij
slachtoffers kent. Georganiseerde misdaadgroepen produceren en verkopen
deze namaakgoederen waardoor kwaliteit, gezondheids- en veiligheidsrisico’s
zich kunnen voordoen. Europol zal zich samen met EU-lidstaten en haar partners
blijven inspanningen om de criminele netwerken te doen stoppen. De gezondheid
en veiligheid van de Europese consumenten is voor ons van het grootste
belang!”

Het rapport zal worden vrijgegeven op het IP Enforcement Forum (Mede georganiseerd door
de OECD, de Europese Commissie en EUIPO) die gezamenlijk streven naar een effectieve
handhaving van intellectueel eigendomsrechten en ondersteunen van handhavingsdiensten
op Europees en internationaal niveau.
Het forum zal zich richten op samenwerking tegen namaakproducten en piraterij en het
versterken van handhaving op alle niveaus. Met inbegrip van het verbeteren van wetgeving.
EUIPO zal tegelijkertijd ook het IP Enforcement Portal lanceren (Een EU-platform voor
handhaving van intellectuele eigendomsrechten). Om de handhaving van intellectuele
eigendomsrechten gemeenschap te ondersteunen. Deze nieuwe krachtige tool is bedoeld
om de communicatie tussen rechthebbenden en de handhavingsinstanties te faciliteren.
Het fungeert als een centraal toegangspunt en database voor IP-gerelateerd materiaal
waaronder: TMview en DesignView. Het portaal combineert de Enforcement Database
(EDB), de Anti-Counterfeiting Intelligence Ondersteuning Tool (ACIST) en de AntiCounterfeiting Rapid Intelligence System (Acris) in één enkel platform.

Noot voor redacties:
Het dreigingsbeeldrapport is opgesteld in samenwerking met Europol en het Bureau voor
intellectuele eigendom van de Europese Unie en is bedoeld om beleidsmakers, handhaving,
overheden, bedrijven en burgers te informeren over de nieuwste trends en de impact van
intellectueeleigendom criminaliteit binnen de EU. Het rapport concentreert zich op de
namaakproducten en piraterij die de EU treffen en geeft een beeld van de dreiging die
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namaakproducten en piraterij hebben in verschillende productsectoren, alsook horizontale
factoren die de criminele sector beïnvloeden. Zoals handelsroutes en technologische
ontwikkelingen. Het rapport bouwt voort op twee eerder verschenen situatierapporten uit
2015 en 2017. Voorts geeft het rapport een prognose van mogelijke trends.

Het rapport is opgesteld door een team van analisten en specialisten van Europol en
EUIPO. Het is gebaseerd op bijdragen die Europol heeft ontvangen van de lidstaten, EUagentschappen en derde partijen voor strategische inlichtingenanalyse.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de operationele gegevens over IE-criminaliteit die bij
Europol beschikbaar zijn. Met name de IPC3 (Intellectual Property Crime Coordinated
Coalition). Het bevat gegevens over grote gecoördineerde operaties van Europol.
Daarnaast is gebruik gemaakt van statistische gegevens die door het Directoraat-generaal
Belastingen en douane-unie (DG TAXUD) zijn verzameld bij de inbeslagname van
nagemaakte artikelen door de douaneautoriteiten. Strategische en thematische rapporten
ontvangen door Europol en EUIPO zijn opgenomen in dit rapport. In aanvulling op deze
primaire gegevens is open source informatie gebruikt om het beeld te complementeren.
Klik hier voor de live streaming van het IP Enforcement Forum.

OVER DE EUIPO:
Het bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie is een agentschap van de
Europese Unie, gevestigd in Alicante, Spanje. Het beheert de registratie van het uniemerken
(EUTM) en gemeenschapsmodellen (RCD). Het Europees Waarnemingscentrum voor
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (European Observatory on Infringements of
Intellectual Property Rights) is eveneens hier ondergebracht.
Perscontact:
Ruth McDonald
Tel: +34 965137676
Ruth.MCDONALD@euipo.europa.eu
OVER EUROPOL:
Als het rechtshandhavingsagenstschap van de Europese Unie heeft Europol de taak zijn
lidstaten te ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van alle vormen van ernstige
internationale misdaad en terrorisme. Europol bereikt dit door het aanbieden van een uniek
pakket aan operationele diensten voor rechtshandhavingsautoriteiten en door snel en
adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Perscontact:
Perskantoor: press@europol.europa.eu
+31703025001
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