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Controleurs onderzoeken de 
bescherming van intellectuele 
eigendom in de EU 
Intellectuele eigendom is van wezenlijk belang voor de economie van de EU. Het waarborgen 
van een goede bescherming ervan binnen de eengemaakte markt is derhalve een essentieel 
onderdeel van het concurrentievermogen van de Unie. Tegen deze achtergrond is de Europese 
Rekenkamer begonnen met een controle om de doeltreffendheid te beoordelen van het EU-
systeem voor de bescherming van intellectuele eigendom. 

Intellectuele eigendom is van cruciaal belang voor de Europese economie. Intellectuele-
eigendomsrechten (IER’s) stimuleren innovatie, creativiteit en technologische ontwikkeling. IER's 
bieden ook bescherming tegen onrechtmatig kopiëren en voorkomen zodoende namaak en 
piraterij. Deze praktijken vormen een complex en groeiend probleem. Zij zijn niet alleen 
economisch schadelijk, maar kunnen ook een probleem vormen op het gebied van openbare 
veiligheid, zoals duidelijk is gebleken tijdens de COVID-19-pandemie. 

Dit geldt met name voor een aantal sectoren waar EU-bedrijven wereldwijd vooroplopen, zoals 
kleding, luxegoederen en farmaceutische producten. Geschat wordt dat industrieën die sterk 
afhankelijk zijn van intellectuele eigendom bijna 45 % van het bbp van de EU genereren, ter 
waarde van 6,6 biljoen EUR, terwijl zij goed zijn voor bijna een derde van de totale 
werkgelegenheid in de EU. 

“Zonder doeltreffende middelen voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten worden 
innovatie en creativiteit ontmoedigd en wordt er minder geïnvesteerd”, aldus Ildikó Gáll-Pelcz, 
het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “IER’s zijn 
daarom van het grootste belang voor het welslagen van de interne markt.”  
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De EU heeft een regelgevingskader ingevoerd voor de harmonisatie van IER’s in de hele EU. Naast 
de lidstaten hebben de Europese Commissie en andere EU-organen, zoals het Bureau voor 
intellectuele eigendom van de EU (EUIPO), een enorme verantwoordelijkheid voor de goede en 
uniforme bescherming van IER’s in de hele EU.  

De controle, die net van start is gegaan, is gericht op Uniemerken, Gemeenschapsmodellen en 
geografische aanduidingen van de EU. Het doel ervan is na te gaan of deze IER's binnen de 
eengemaakte markt goed zijn beschermd.  

Achtergrondinformatie  

Intellectuele eigendom verwijst naar geestesproducten, zoals uitvindingen, artistieke werken, 
symbolen, namen en afbeeldingen die in de handel worden gebruikt. Overeenkomstig 
internationale verdragen worden intellectuele-eigendomsrechten gewoonlijk in twee categorieën 
onderverdeeld:  

— auteursrechten voor literaire werken, films en muziek, en 
— industriële-eigendomsrechten die octrooien (uitvindingen), handelsmerken, modellen 

en geografische aanduidingen (GA’s) betreffen.  

Op 25 november 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan inzake intellectuele-
eigendomsrechten gepubliceerd ter ondersteuning van het EU-initiatief voor herstel en 
veerkracht. 

De vandaag gepubliceerde vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende 
controletaak inzake de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in de EU. Volgens de 
planning zal de controle in de tweede helft van 2021 worden voltooid. Vooruitblikken op de 
controle zijn gebaseerd op het voorbereidende werk dat wordt verricht voor aanvang van een 
controle en mogen niet als controleopmerkingen, conclusies of aanbevelingen worden 
beschouwd. De volledige vooruitblik op de controle is in het Engels beschikbaar op de website 
van de ERK (eca.europa.eu). 

In mei 2019 publiceerde de ERK een advies over het EUIPO. 
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Vincent Bourgeais — E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 47502 / M: +352 691 551 502 
 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/NewsItem.aspx?nid=12100
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

	Controleurs onderzoeken de bescherming van intellectuele eigendom in de EU

