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Handel in nagemaakte goederen is wereldwijd goed voor 338 miljard
EUR


De internationale handel in nagemaakte en door piraterij verkregen
goederen is goed voor een bedrag van 461 miljard USD (338 miljard EUR.
Op basis van de meest recente gegevens van 2013 komt dit neer op 2,5%
van alle handel wereldwijd.



In de EU was maar liefst 5% van alle geïmporteerde goederen nagemaakt
of door piraterij verkregen, wat op een bedrag komt van 85 miljard EUR.

Dit waren enkele van de belangrijkste bevindingen uit het gezamenlijke rapport
van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat
vandaag in Parijs is uitgebracht. Dit rapport bevat een kwantitatieve analyse van
de waarde die de handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen
vertegenwoordigt.
Het rapport "Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic
Impact" maakt gebruik van gegevens die zijn verkregen uit een half miljoen
inbeslagnames door douanediensten wereldwijd om de economische gevolgen
van namaak en piraterij voor de internationale handel te berekenen. Daarin wordt
vastgesteld dat nagemaakte en door piraterij verkregen goederen uit alle
economieën kunnen komen. De opkomende economieën spelen bij dit fenomeen
een belangrijke rol, hetzij als producent van namaak of als doorvoerlanden.
De illegale producten gaan van luxegoederen, industriële producten (bijvoorbeeld
machines, reserveonderdelen of chemicaliën) tot consumptiegoederen die een
impact hebben op de veiligheid van personen (medicijnen, voedsel en dranken,
medische apparatuur of speelgoed). Vervalsers kiezen steeds vaker voor kleine
zendingen, wat deels te verklaren is door de opkomst van e-commerce en tevens
wordt gedaan om het risico en de financiële gevolgen van mogelijke ontdekking te
verminderen.
De merken die het meest onder namaak te lijden hebben, zijn voornamelijk
OESO- en EU-lidstaten, zoals de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Zwitserland,
Japan, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
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In het rapport wordt echter ook geconcludeerd dat de inbreuken vooral worden
gepleegd in opkomende economieën, wat aantoont dat namaak een risico vormt
voor innovatieve bedrijven, ongeacht waar zij zijn gevestigd.
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Werelddouaneorganisatie, het Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie
van de Europese Commissie en de United States Customs and Border Protection
met als doel een precies beeld te kunnen geven van de economische impact van
namaak en piraterij op de internationale handel.
Uitvoerend directeur van EUIPO, António Campinos:
"Intellectueel eigendom creëert waarde voor bedrijven en economieën, en een gedegen
bescherming en handhaving van de rechten van intellectuele eigendom zijn goed voor
innovatie en economische groei. Overheden wereldwijd hebben behoefte aan
betrouwbare, empirisch onderbouwde gegevens om het gevaar van namaak en
piraterij op nationaal, internationaal en EU-niveau te kunnen beoordelen. Dit rapport
zal hen daarbij van dienst zijn."
Het rapport dat vandaag wordt uitgebracht is over een periode van 18 maanden
tot stand gekomen en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen
EUIPO en de OESO. Ondertussen voert EUIPO ook een reeks van studies uit om
de economische impact van vervalsingen in belangrijke sectoren in de EU te
kwantificeren.

Over EUIPO
EUIPO is het grootste gedecentraliseerde agentschap van de EU en is gevestigd in
het Spaanse Alicante. Het beheert de registratie van het merk van de Europese
Unie en het ingeschreven Gemeenschapsmodel, die er beide voor zorgen dat de
intellectuele eigendommen in alle 28 lidstaten van de EU beschermd worden.
EUIPO is ook de instantie waaronder het Europees Waarnemingscentrum voor
inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten ressorteert. Tot 23 maart 2016
heette EUIPO het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM).
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