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RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 

 

betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen 

 

 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, 

 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 1, 

 

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 2, 

                                                 
1 PB C 61 van 14.3.2003, blz. 154. 
2 Advies van het Europees Parlement van 24 september 2003 (PB C 77 E van 26.3.2004, 

blz. 230), gemeenschappelijk standpunt van        (nog  niet bekendgemaakt in het 
Publicatieblad) en standpunt van het Europees Parlement van           (nog niet bekendgemaakt 
in het Publicatieblad). 
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Overwegende hetgeen volgt: 

 

(1) Voor de totstandbrenging van de interne markt is het nodig beperkingen voor het vrije verkeer 

en concurrentieverstoringen op te heffen, en tegelijkertijd een gunstig klimaat te scheppen 

voor innovatie en investeringen. In deze context is de bescherming van uitvindingen door 

octrooien een essentieel element voor het succes van de interne markt. Doeltreffende, 

transparante en geharmoniseerde bescherming van in computers geïmplementeerde 

uitvindingen in alle lidstaten is van wezenlijk belang om de investeringen op dit gebied in 

stand te houden en aan te moedigen. 

 

(2) In de bestuursrechtelijke praktijken en de jurisprudentie van de onderscheiden lidstaten 

bestaan er verschillen in de bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen. 

Deze verschillen kunnen handelsbelemmeringen veroorzaken en aldus de goede werking van 

de interne markt verhinderen. 

 

(3) De genoemde verschillen kunnen groter worden wanneer de lidstaten nieuwe en onderling 

afwijkende bestuurlijke praktijken goedkeuren of wanneer de uitleggingen van de bestaande 

wetgeving in de nationale rechtspraak per lidstaat uiteenlopen. 

 

(4) De gestage toename van de verspreiding en het gebruik van computerprogramma's op alle 

gebieden van de technologie en van de wereldwijde verspreiding ervan via het internet is een 

kritieke factor voor technologische innovatie. Daarom moet voor de ontwikkelaars en de 

gebruikers van computerprogramma's in de Gemeenschap een optimale omgeving worden 

gecreëerd. 



 
11979/1/04 REV 1  AL/lm 3 
 DG C I   NL 

 

(5) Om die reden moeten de rechtsregels betreffende de octrooieerbaarheid van in computers 
geïmplementeerde uitvindingen worden geharmoniseerd, zodat de daaruit voortvloeiende 
rechtszekerheid en het niveau van de eisen voor octrooieerbaarheid innoverende onderne-
mingen in staat stellen optimaal profijt te trekken van hun uitvindingsproces en een 
stimulans vormen voor investeringen en innovatie. De rechtszekerheid zal ook worden 
gewaarborgd doordat de nationale rechter bij twijfel over de interpretatie van deze richtlijn 
om een uitspraak van het Hof van Justitie kan, en in hoogste aanleg moet, verzoeken. 

(6) De Gemeenschap en haar lidstaten zijn gebonden door de Overeenkomst inzake de handels-

aspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Overeenkomst), aangenomen bij Besluit 

94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese 

Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de 

uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) 

voortvloeiende overeenkomsten 1. Artikel 27, lid 1, van de TRIPS-Overeenkomst bepaalt dat 

een octrooi kan worden verleend voor uitvindingen, producten dan wel werkwijzen, op alle 

gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en 

industrieel kunnen worden toegepast. Bovendien kan volgens dat artikel octrooi worden 

verleend en kunnen octrooirechten worden genoten zonder onderscheid op grond van het 

gebied van de technologie. Deze beginselen moeten op overeenkomstige wijze gelden voor 

in computers geïmplementeerde uitvindingen. 

                                                 
1 PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1. 
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(7) Uit hoofde van het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Verdrag inzake de 

verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) en de octrooiwetten van de 

lidstaten worden computerprogramma's alsmede ontdekkingen, natuurwetenschappelijke 

theorieën, wiskundige methoden, esthetische vormgevingen, stelsels, regels en methoden 

voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, en de 

presentatie van gegevens uitdrukkelijk niet als uitvindingen beschouwd en bijgevolg van 

octrooieerbaarheid uitgesloten. Deze uitzondering is echter alleen van toepassing en 

gerechtvaardigd, voorzover een octrooiaanvraag of octrooi betrekking heeft op deze 

onderwerpen of werkzaamheden als zodanig, omdat de genoemde onderwerpen en 

werkzaamheden als zodanig niet tot een gebied van de technologie behoren. 

(8) Doel van deze richtlijn is uiteenlopende interpretaties van de bepalingen van het Europees 

Octrooiverdrag over de grenzen van de octrooieerbaarheid te voorkomen. De daaruit voort-

vloeiende rechtszekerheid moet een gunstig klimaat voor investeringen en innovatie op het 

gebied van programmatuur helpen bevorderen. 

(9) Dankzij octrooibescherming kunnen innovatoren profijt trekken van hun creativiteit. Octrooi-

rechten bieden bescherming voor innovatie in het belang van de maatschappij in haar geheel, 

maar mogen niet worden gebruikt op een wijze die de concurrentie verstoort. 

 

(10) Overeenkomstig Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechts-

bescherming van computerprogramma's 1 wordt de uitdrukkingswijze, in welke vorm dan 

ook, van een oorspronkelijk computerprogramma auteursrechtelijk beschermd als werk van 

letterkunde. De ideeën en beginselen die aan enig element van een computerprogramma ten 

grondslag liggen, worden echter niet auteursrechtelijk beschermd. 

                                                 
1 PB L 122 van 17.5.1991, blz. 42. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 93/98/EEG (PB L 290 van 

24.11.1993, blz. 9). 
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(11) Opdat een uitvinding als octrooieerbaar kan worden beschouwd, moet zij een technisch 

karakter hebben, en aldus behoren tot een gebied van de technologie. 

(12) De algemene regel is dat uitvindingen, om op uitvinderswerkzaamheid te berusten, een 

technische bijdrage tot de stand van de techniek moeten leveren. 

(13) Bijgevolg zal, hoewel een in computers geïmplementeerde uitvinding tot een gebied van de 

technologie behoort, een uitvinding die geen technische bijdrage tot de stand van de tech-

niek levert, zoals een uitvinding waarvan de specifieke bijdrage geen technisch karakter 

heeft, niet op uitvinderswerkzaamheid berusten en bijgevolg niet octrooieerbaar zijn. 

(14) Het louter toepassen van een anderszins niet-octrooieerbare methode op een apparaat zoals 

een computer is, op zich, niet voldoende om van een technische bijdrage te kunnen spreken. 

Een in de computer geïmplementeerde bedrijfs-, gegevensverwerkings- of andere methode 

waarvan de enige bijdrage aan de stand van de techniek van niet-technische aard is, kan 

derhalve geen octrooieerbare uitvinding vormen. 

(15) Indien de bijdrage aan de stand van de techniek uitsluitend betrekking heeft op een niet-

octrooieerbaar onderwerp, kan er geen sprake zijn van een octrooieerbare uitvinding, 

ongeacht de manier waarop het onderwerp in de conclusies wordt voorgesteld. Het vereiste 

van een technische bijdrage kan bijvoorbeeld niet omzeild worden door in de 

octrooiaanvraag louter de technische middelen te specificeren. 
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(16) Voorts is een algoritme inherent niet-technisch en kan deze daarom geen technische uit-

vinding vormen. Een methode waarbij een algoritme wordt gebruikt kan evenwel octrooi-

eerbaar zijn wanneer die methode wordt gebruikt om een technisch probleem op te lossen. 

Elk octrooi dat voor een dergelijke methode wordt verleend, kan echter niet het algoritme 

zelf of het gebruik ervan in een context die niet onder het octrooi valt monopoliseren. 

(17) De omvang van de exclusieve rechten die een octrooi verleent, wordt bepaald door de 
octrooiconclusies zoals geïnterpreteerd door rekening te houden met de beschrijving en 
eventuele tekeningen. Voor in computers geïmplementeerde uitvindingen dient het octrooi 
ten minste te worden geclaimd hetzij voor een product, zoals een geprogrammeerd apparaat, 
hetzij voor een werkwijze die door een dergelijk apparaat wordt uitgevoerd. Bijgevolg vormt 
het gebruik van individuele software-elementen in een context die niet de realisatie inhoudt 
van een op geldige wijze geclaimd product of werkwijze, geen inbreuk op een octrooi. 

(18) De rechtsbescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen vergt geen 
afzonderlijk rechtsinstrument ter vervanging van de regels van het nationale octrooirecht. De 
regels van het nationale octrooirecht blijven de essentiële basis voor de rechtsbescherming 
van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Deze richtlijn verduidelijkt slechts de 
huidige juridische situatie, ten behoeve van de rechtszekerheid, transparantie en 
duidelijkheid van de wetgeving en om het verschuiven naar octrooieerbaarheid van niet-
octrooieerbare methoden, zoals voor de hand liggende of niet-technische procedures en 
methoden voor de bedrijfsvoering, te voorkomen. 

(19) Deze richtlijn moet worden beperkt tot het vaststellen van bepaalde beginselen met 
betrekking tot de octrooieerbaarheid van dergelijke uitvindingen. Deze beginselen dienen er 
met name voor te zorgen dat uitvindingen die tot een gebied van de technologie behoren en 
een technische bijdrage leveren, voor bescherming in aanmerking komen, en omgekeerd dat 
uitvindingen die geen technische bijdrage leveren, daar niet voor in aanmerking komen. 
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(20) De concurrentiepositie van het bedrijfsleven van de Gemeenschap ten opzichte van zijn 

voornaamste handelspartners zal verbeteren indien de bestaande verschillen in de 

rechtsbescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen worden weggewerkt en 

de juridische situatie duidelijk is. Gelet op de huidige trend bij de traditionele verwerkende 

industrie om haar werkzaamheden naar lagelonenlanden buiten de Gemeenschap te 

verplaatsen, spreekt het belang van de bescherming van intellectuele eigendom en met name 

van octrooibescherming voor zich. 

 

(21) Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de toepassing van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 

met name indien een dominante leverancier het gebruik weigert toe te staan van een 

geoctrooieerde techniek die uitsluitend nodig is voor de conversie van de in twee 

verschillende computersystemen of netwerken gebruikte conventies, zodat communicatie en 

gegevensuitwisseling tussen die systemen of netwerken onderling mogelijk worden. 

 

(22) De rechten die zijn toegekend via octrooien die binnen het toepassingsgebied van deze richt-

lijn voor uitvindingen zijn verleend, laten handelingen onverlet die zijn toegestaan op grond 

van de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/250/EEG, met name de daarin opgenomen bepalingen 

betreffende decompilatie en interoperabiliteit. In het bijzonder is voor handelingen waarvoor 

op grond van de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/250/EEG geen toestemming van de 

rechthebbende is vereist in verband met diens auteursrechten in of ten aanzien van een 

computerprogramma en waarvoor een dergelijke toestemming zonder die artikelen wel zou 

zijn vereist, geen toestemming van de rechthebbende nodig in verband met de octrooirechten 

die deze in of ten aanzien van het computerprogramma bezit. 
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(23) Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de harmonisatie van de nationale 

voorschriften betreffende in computers geïmplementeerde uitvindingen, niet voldoende door 

de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve beter door de Gemeenschap kunnen 

worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan 

nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

 

Artikel 1 

 

Toepassingsgebied 

 

Deze richtlijn stelt regels vast voor de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde 

uitvindingen. 

 

Artikel 2 

 

Definities 

 

Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de volgende definities: 

 

a) "in computers geïmplementeerde uitvinding": een uitvinding voor de werking waarvan het 

gebruik van een computer, computernetwerk of een ander programmeerbaar apparaat nodig is, 

en die één of meer kenmerken heeft die geheel of gedeeltelijk door middel van een 

computerprogramma of computerprogramma's worden gerealiseerd; 
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b) "technische bijdrage": een bijdrage tot de stand van de techniek op een gebied van de 

technologie die nieuw is en voor een deskundige niet voor de hand ligt. De technische 

bijdrage wordt beoordeeld door het bepalen van het verschil tussen de stand van de techniek 

en de reikwijdte van de in haar geheel beschouwde octrooiconclusie, die technische 

kenmerken moet omvatten, ongeacht of deze vergezeld gaan van niet-technische kenmerken. 

 

Artikel 3 

 

Voorwaarden voor octrooieerbaarheid 

 

Om octrooieerbaar te zijn, moet een in computers geïmplementeerde uitvinding industrieel toepas-

baar zijn, nieuw zijn en op uitvinderswerkzaamheid berusten. Om op uitvinderswerkzaamheid te 

berusten, moet een in computers geïmplementeerde uitvinding een technische bijdrage leveren. 

 

Artikel 4 

 

Uitsluiting van octrooieerbaarheid 

 

1. Een computerprogramma als zodanig kan geen octrooieerbare uitvinding vormen. 

 

2. Een in computers geïmplementeerde uitvinding wordt niet geacht een technische bijdrage te 

leveren louter omdat daarbij gebruik wordt gemaakt van een computer, een netwerk of andere 

programmeerbare apparatuur. Bijgevolg zijn uitvindingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

computerprogramma's, uitgedrukt in broncode, objectcode of enige andere vorm, en waarmee 

methoden voor de bedrijfsvoering, mathematische of andere methoden worden toegepast en die 

geen andere technische effecten teweegbrengen dan de normale fysieke interactie tussen een 

programma en de computer, een netwerk of andere programmeerbare apparatuur waarop het draait, 

niet octrooieerbaar. 
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Artikel 5 

 

Vorm van de conclusies 

 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een in computers geïmplementeerde uitvinding kan worden 

geclaimd als product, dat wil zeggen als een geprogrammeerde computer, een geprogrammeerd 

computernetwerk of een ander geprogrammeerd apparaat, of als een werkwijze die door zo een 

computer, computernetwerk of apparaat door middel van het toepassen van software wordt benut. 

 

2. Een conclusie betreffende een computerprogramma, hetzij op zichzelf hetzij op een drager, is 

slechts toegestaan indien dat programma, wanneer het is ingevoerd en wordt toegepast in een 

computer, een programmeerbaar computernetwerk of een ander programmeerbaar apparaat, een 

product of werkwijze activeert dat/die in dezelfde octrooiaanvrage overeenkomstig lid 1 is 

geclaimd. 

 

Artikel 6 

 

Verband met Richtlijn 91/250/EEG 
 

De rechten die zijn toegekend via octrooien die binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn voor 

uitvindingen zijn verleend, laten handelingen onverlet die zijn toegestaan op grond van de 

artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/250/EEG, met name de daarin opgenomen bepalingen betreffende 

decompilatie en interoperabiliteit. 
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Artikel 7 

 
Monitoring 

 
De Commissie gaat na wat het effect is van in computers geïmplementeerde uitvindingen op 

innovatie en mededinging, zowel in Europa als internationaal, op het Europese bedrijfsleven, in het 

bijzonder het midden- en kleinbedrijf, op de open-sourcegemeenschap, en op de elektronische 

handel. 

 

Artikel 8 

 

Verslag over de gevolgen van de richtlijn 

 

De Commissie brengt aan het Europees Parlement en de Raad uiterlijk ..… * verslag uit over: 

 

a) het effect van octrooien voor in computers geïmplementeerde uitvindingen op de in artikel 7 

genoemde factoren; 

 

b) de vraag of de regels betreffende de duur van de octrooibescherming en het bepalen van de 

octrooieerbaarheidseisen, meer bepaald nieuwheid, uitvinderswerkzaamheid en de passende 

reikwijdte van de conclusies, adequaat zijn en of het, gelet op de internationale verplichtingen 

van de Gemeenschap, wenselijk en juridisch mogelijk is die regels te wijzigen; 

                                                 
* drie jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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c) de vraag of zich met betrekking tot lidstaten waar niet, voorafgaand aan de verlening van een 
octrooi, wordt nagegaan of aan de eisen inzake nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid wordt 
voldaan, problemen hebben voorgedaan, en zo ja, of maatregelen wenselijk zijn om deze 
problemen op te lossen; 

 
d) de vraag of zich problemen hebben voorgedaan inzake de relatie tussen de octrooi-

bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen en de door Richtlijn 
91/250/EEG verleende auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma's, en of er 
misbruik van het octrooisysteem voor wat betreft in computers geïmplementeerde uitvin-
dingen heeft plaatsgevonden; 

 
e) de manier waarop met de voorschriften van deze richtlijn in de praktijk rekening is gehouden 

door het Europees Octrooibureau en in zijn onderzoeksrichtsnoeren; 
 
f) de aspecten die eventueel de noodzaak doen rijzen een diplomatieke conferentie voor te 

bereiden ter herziening van het Europees Octrooiverdrag; 
 
g) het effect van octrooien voor in computers geïmplementeerde uitvindingen op de 

ontwikkeling en het in de handel brengen van compatibele computerprogramma's en 
computersystemen. 

 
Artikel 9 

 
Gevolgenevaluatie 

 
In het licht van het toezicht overeenkomstig artikel 7 en het verslag dat moet worden opgesteld 
overeenkomstig artikel 8, evalueert de Commissie de gevolgen van deze richtlijn en dient zij, voor-
zover noodzakelijk, bij het Europees Parlement en de Raad wijzigingsvoorstellen in. 
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Artikel 10 
 

Omzetting 
 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om 
uiterlijk ... * aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 
 

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële 

bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vast-

gesteld door de lidstaten. 

 

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mee die zij op het 

onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen. 

 

Artikel 11 

 

Inwerkingtreding 

 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar bekendmaking in het 

Publicatieblad van de Europese Unie. 

                                                 
*  2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn. 
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Artikel 12 

 

Adressaten 

 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

 

 

 

Gedaan te Brussel, 

 

 Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

 De voorzitter De voorzitter 

 

____________________ 
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I. INLEIDING 
 

1. Op 20 februari 2002 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieerbaarheid van in computers 
geïmplementeerde uitvindingen 1, dat gebaseerd is op artikel 95 van het EG-Verdrag. 

 
2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 19 september 2002 advies uitgebracht 2. 
 
3. Het Europees Parlement heeft op 24 september 2003 advies in eerste lezing uitge-

bracht 3. 
 
4. De Commissie heeft geen gewijzigd voorstel ingediend. 
 
5. De Raad heeft op 7 maart 2005 zijn gemeenschappelijk standpunt vastgesteld 

overeenkomstig artikel 251 van het EG-Verdrag. 
 
II. DOELSTELLING 
 

6. Met de voorgestelde richtlijn wordt gestreefd de nationale octrooiwetgevingen te 
harmoniseren voor wat betreft de octrooieerbaarheid van in computers geïmplemen-
teerde uitvindingen, en de voorwaarden voor deze octrooieerbaarheid transparanter te 
maken. 

 
III. GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 
 

Overwegingen 
 
7. De Raad heeft een aantal overwegingen in het Commissievoorstel gewijzigd of samen-

gevoegd en enkele bijkomende overwegingen goedgekeurd. Aldus heeft de Raad de 
amendementen 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 en 13 van het Europees 
Parlement volledig of gedeeltelijk of na herformulering overgenomen. De verwijzingen 
naar de belangrijkste wijzigingen in de overwegingen staan hierna onder de des-
betreffende artikelen. 

                                                 
1  PB C 151 van 25.6.2002, blz. 129. 
2  PB C 61 van 14.3.2003, blz. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Artikelen 

 

Artikel 1 (Toepassingsgebied) 

 

8. Artikel 1 werd aanvaard in de versie van het Commissievoorstel. Ook het Europees Parlement 

heeft geen wijzigingen in dit artikel voorgesteld. 

 

Artikel 2 (Definities) 

 

9. Wat punt a) betreft, heeft de Raad de amendementen 36, 42 en 117 van het Europees 

Parlement gedeeltelijk gevolgd en de woorden "op het eerste gezicht nieuwe" uit de definitie 

van "in computers geïmplementeerde uitvinding" geschrapt. Deze zijn namelijk overbodig en 

er zou verwarring kunnen ontstaan door associatie met de nieuwheidstest, die van toepassing 

is in de fase van bestudering van de octrooieerbaarheid van een uitvinding. 

 

10. Wat punt b) betreft heeft de Raad: 

 

- "technisch gebied" vervangen door "gebied van de technologie", hetgeen de algemeen 

gebruikte term is in internationale overeenkomsten inzake octrooirecht, zoals de TRIP's-

overeenkomst; 

 

- de woorden "nieuw is en" ingevoegd, om de criteria voor "technische bijdrage" te 

verduidelijken; 

 

- een tweede zin toegevoegd, die in feite de licht gewijzigde bepaling van artikel 4, lid 3, 

van het Commissievoorstel is, om te verduidelijken dat, zelfs indien niet-technische 

kenmerken in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van de tech-

nische bijdrage van een bepaalde, in computers geïmplementeerde uitvinding, een 

octrooiaanvraag ook technische kenmerken moet omvatten. Deze gedachte strookt met 

een deel van de amendementen 16, 100, 57, 99, 110 en 70 van het Europees Parlement. 



 
11979/1/04 REV 1 ADD 1  cle/LAS/lg 4 
 DG C I   NL 

Artikel 3 van het Commissievoorstel (In computers geïmplementeerde uitvindingen als een 

gebied van de technologie) 

 

11. Dit artikel legde aan de lidstaten de verplichting op ervoor te zorgen dat in computers 

geïmplementeerde uitvindingen in hun nationale wetgeving als behorende tot een gebied van 

de technologie worden beschouwd. In overeenstemming met amendement 15 van het 

Europees Parlement heeft de Raad besloten artikel 3 te schrappen aangezien een algemene 

verplichting van deze aard moeilijk in nationale wetgeving omgezet zou kunnen worden. 

Daarentegen heeft de Raad besloten in overweging 13 de desbetreffende verklaring vervat in 

overweging 11 van het Commissievoorstel, te versterken. 

 

Artikel 3 (Artikel 4 van het Commissievoorstel) (Voorwaarden voor octrooieerbaarheid) 

 

12. De Raad heeft de eerste twee alinea's van artikel 4 van het Commissievoorstel samengevoegd 

tot één enkele alinea en daarbij enkele kleine redactiewijzigingen aangebracht teneinde de 

tekst te verduidelijken. De nieuwe tekst sluit woordelijk aan bij de formulering van artikel 4, 

lid 1, zoals voorgesteld in amendement 16 van het Europees Parlement. 

 

13. Zoals reeds vermeld is lid 3 van artikel 4 van het Commissievoorstel opgenomen in de 

definitie van "technische bijdrage" onder artikel 2, onder b), aangezien men van oordeel was 

dat dit bij de definities thuishoort en niet in een artikel met de titel "Voorwaarden voor 

octrooieerbaarheid". 

 

Artikel 4 (Uitsluiting van octrooieerbaarheid) 

 

14. Om misverstanden te voorkomen heeft de Raad in lid 1 van dit artikel een duidelijke 

verklaring opgenomen met de strekking dat een computerprogramma als zodanig geen 

octrooieerbare uitvinding kan vormen. 
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15. Lid 2, dat met amendement 17 van het Europees Parlement correspondeert, beoogt de duide-

lijke afbakening van hetgeen uit hoofde van de onderhavige richtlijn octrooieerbaar kan zijn 

en moet gelezen worden in samenhang met de overwegingen 14 tot en met 16, die met de 

amendementen 85, 7 en 8, van het Europees Parlement corresponderen. De Raad heeft even-

wel de termen "uitgedrukt in broncode, objectcode of enige andere vorm" ingevoegd om beter 

te verduidelijken wat bedoeld wordt met "uitvindingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 

computerprogramma's". 

 

Artikel 5 (Vorm van de conclusies) 

 

16. Lid 1 is in de versie van het Commissievoorstel aanvaard. 

 

17. Lid 2 is toegevoegd om te verduidelijken dat een octrooi in bepaalde omstandigheden en 

onder strikte voorwaarden een conclusie betreffende een computerprogramma, hetzij op zich-

zelf hetzij op een drager, kan bestrijken. De Raad is van oordeel dat de richtlijn hierdoor in 

overeenstemming zou worden gebracht met de normale courante praktijk bij het Europees 

Octrooibureau en in de lidstaten. 

 

Artikel 6 (Verband met Richtlijn 91/250/EEG) 

 

18. De Raad heeft amendement 19 van het Europees Parlement overgenomen omdat hij van 

oordeel is dat dit duidelijker is dan de tekst van het Commissievoorstel. Hij heeft ver-

wijzingen naar bepalingen betreffende topografieën van halfgeleiderproducten of merken 

verwijderd aangezien deze in dit verband als niet relevant werden beschouwd. 

 

19. De Raad heeft amendement 76 van het Europees Parlement niet overgenomen omdat dit 

onvoldoende vastomlijnd werd geacht en in strijd zou zijn met de TRIPS-overeenkomst. De 

Raad vond dat het interoperabiliteitsvraagstuk reeds voldoende wordt gedekt door artikel 6 

alsook door de toepassing van algemene mededingingsregels. Dit wordt duidelijk uiteengezet 

in de overwegingen 21 en 22 van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. 
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Artikel 7 (Monitoring) 

 

20. De Raad heeft amendement 71 van het Europees Parlement overgenomen. 

 

Artikel 8 (Rapport over de gevolgen van de richtlijn) 

 

21. De Raad heeft de tekst van het Commissievoorstel gehandhaafd en de volgende bijkomende 

elementen ingevoegd: 

- punt (b): de woorden "de octrooitermijn" zijn toegevoegd, op voorstel van het Europees 

Parlement in amendement 92; voorts heeft de Raad naar aanleiding van amendement 25 

van het Europees Parlement een verwijzing naar de internationale verplichtingen van de 

Gemeenschap opgenomen; 

- punt (d): de Raad heeft amendement 23 van het Europees Parlement overgenomen; 

- punt (e): de Raad heeft amendement 26 van het Europees Parlement overgenomen; 

- punt (f): de Raad heeft amendement 25 van het Europees Parlement overgenomen, maar 

de verwijzing naar het Gemeenschapsoctrooi geschrapt omdat een dergelijke verwijzing 

in deze context niet relevant zou zijn; 

- punt (g): de Raad heeft amendement 89 van het Europees Parlement naar de inhoud 

overgenomen, maar gekozen voor een duidelijker formulering. 

 

Artikel 9 van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (Evaluatie van de gevolgen) 

 

22. De Raad heeft amendement 27 van het Europees Parlement overgenomen. 

 

Artikel 10 (Artikel 9 van het Commissievoorstel) (Uitvoering) 

 

23. In tegenstelling tot het Europees Parlement, dat de voorkeur gaf aan een uitvoeringsperiode 

van achttien maanden (amendement 28), heeft de Raad gekozen voor een uitvoeringsperiode 

van 24 maanden. 
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 Artikelen 11 (Inwerkingtreding) en 12 (Adressaten) (Artikelen 10 en 11 van het 

Commissievoorstel) 

 

 24. De Raad heeft de tekst van het Commissievoorstel overgenomen. 

 

IV. NIET-AANVAARDE AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 

25. Na uitvoerige bespreking heeft de Raad de volgende amendementen van het Europees 

Parlement niet kunnen overnemen: 88 (eerste zin), 31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 

42, 117, 107, 69, 55/REV, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 110, 70 (gedeelte-

lijk), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 en 28. 

 

26. De Raad vond dat enkele van deze amendementen overbodig (amendementen 88 (eerste 

zin), 31, 75, 94), onduidelijk en potentieel verwarrend waren (amendementen 36, 42, 

117, 72, 104, 120), geen direct verband hielden met de betreffende vraagstukken 

(amendementen 95, 24, 81), de gevestigde praktijk niet weergaven (amendementen 32, 

112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111), of in strijd zouden zijn met de internationale 

verplichtingen van de Europese Gemeenschap en haar lidstaten uit hoofde van de 

TRIPS-overeenkomst en met de algemene beginselen van de octrooiwetgeving (84, 114, 

125, 107, 69, 55/REV, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V. CONCLUSIES 

 

27. De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt een aanzienlijk aantal van de door 

het Europees Parlement voorgestelde amendementen overgenomen. In het gehele 

gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad gestreefd naar een redelijk en werkbaar 

evenwicht tussen de belangen van de octrooihouders en die van andere betrokken 

partijen. De Commissie heeft het totale evenwicht van het gemeenschappelijk standpunt 

van de Raad erkend en het als een bevredigend compromispakket aanvaard. 

 

________________________ 
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NOTA I/A-PUNT 
van: het secretariaat van de Raad 
aan: de Raad 
nr. vorig doc.: 14574/04 PI 71 CODEC 1225 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
nr. Comv.: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen 
- Gemeenschappelijk standpunt 
- Motivering van de Raad 

 
 

1. De Commissie heeft op 20 februari 2002 een op artikel 95 van het EG-Verdrag gebaseerd 

voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de octrooieer-

baarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen 1 ingediend.  

 

2. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 19 september 2002 advies uitgebracht 2. 

 

3. Het Europees Parlement heeft op 24 september 2003 zijn advies in eerste lezing uitgebracht 3. 

                                                 
1  PB C 151 van 25.6.2002, blz. 129. 
2  PB C 61 van 14.3.2003, blz. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. De Raad Concurrentievermogen heeft tijdens zijn 2583e zitting van 18 mei 2004 een politiek 

akkoord bereikt over een gemeenschappelijk standpunt betreffende bovengenoemde richtlijn, 

met een stem tegen van de Spaanse delegatie en onthoudingen van Oostenrijk, België en 

Italië. 

 

5. De door de juristen/vertalers bijgewerkte tekst van het gemeenschappelijk standpunt staat in 

document 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1 (es) + COR 2 (de). 

 

6. De ontwerp-motivering van de Raad betreffende het gemeenschappelijk standpunt staat in 

document 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1 (de) + COR 2 (es). 

 

7. Op zijn 2077e vergadering van 15 december 2004 is het Comité van permanente vertegen-

woordigers overeengekomen de Raad aan te bevelen: 

 

 • het gemeenschappelijk standpunt in document 11979/04 PI 61 CODEC 962 

+ COR 1 (es) + COR 2 (de) en de motivering in document 11979/04 PI 61 CODEC 962 

ADD 1 + COR 1 (de) + COR 2 (es) aan te nemen als A-punt op de agenda van een 

komende zitting, met een tegenstem van de Spaanse delegatie en een onthouding van de 

Oostenrijkse, de Belgische en de Italiaanse delegatie; 

 

 • de verklaringen in het addendum bij deze nota op te nemen in zijn notulen. 

 

8. De Raad wordt verzocht deze aanbeveling op te volgen. 

 

 

________________ 
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ADDENDUM BIJ NOTA A-PUNT 
van: het secretariaat van de Raad 
aan: de Raad 
nr. vorig doc.: 14574/04 PI 71 CODEC 1225 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
nr. Comv.: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 

octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen 
- Gemeenschappelijk standpunt 
- Motivering van de Raad 

 
 

Voor de Raad gaan in de bijlage de verklaringen voor de notulen van de Raadszitting waarin 

bovengenoemd gemeenschappelijk standpunt zal worden aangenomen. 

 

 

_______________ 
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BIJLAGE 

 

Verklaringen voor de Raadsnotulen 

 

1. Verklaring van de Commissie 

 

De Commissie is van mening dat op grond van artikel 6, in combinatie met overweging 22, 

alle handelingen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/250/EEG betreffende de 

rechtsbescherming van computerprogramma's zijn toegestaan, inclusief de handelingen die 

nodig zijn voor de compatibiliteit, zonder dat de rechthebbende hiervoor toestemming behoeft 

te geven. 

 

2. Verklaring van Hongarije 

 

De Hongaarse regering is het eens met de doelstellingen die zijn geformuleerd in het voorstel 

voor een richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde 

uitvindingen en met name met de volgende doelstellingen: 

 

- versterken van de rechtszekerheid en daardoor waarborgen van de voorspelbaarheid die 

nodig is voor het nemen van economische beslissingen; 

- verzekeren van het vlot functioneren van de interne markt door het voorkomen van 

verschillen in de jurisprudentie van de lidstaten; 

- versterken van het concurrentievermogen van de Europese informatietechnologie-

industrie op de wereldmarkt; 

- stimuleren van innovatie en creatieve activiteiten in deze belangrijke technologiesector. 

 

Hongarije steunt het vaststellen van communautaire wetgeving betreffende de octrooieer-

baarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen teneinde duidelijke octrooieer-

baarheidsvoorwaarden te scheppen en de verschillende praktijken van de lidstaten te 

harmoniseren. 
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Tijdens de zitting van de Raad Concurrentievermogen van 17 en 18 mei 2004 waarin 

amendementen op de voorgestelde richtlijn werden aangenomen, onderstreepte Hongarije dat 

de richtlijn, naast bovengenoemde doelstellingen, ook rekening moet houden met de belangen 

van het midden- en kleinbedrijf. Aangezien de tijdens die vergadering aangenomen amende-

menten bijdroegen tot de verwezenlijking van die doelstelling, steunde Hongarije het voorstel 

met zijn stem in het debat. 

 

Hongarije blijft echter bijzondere aandacht besteden aan de belangen van de marktdeelnemers 

en vooral aan die van het midden- en kleinbedrijf, teneinde ervoor te zorgen dat hun belangen 

in de komende fasen van de medebeslissingsprocedure en bij de uitvoering van de richtlijn 

naar behoren worden behartigd. 

 

3. Verklaring van Nederland 

 

Het Koninkrijk der Nederlanden verklaart dat het veel belang hecht aan de harmonisatie-

richtlijn voor de octrooiering van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Op 18 mei is 

Nederland, behorend tot een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten, in de Raad politiek 

akkoord gegaan met de tekst van een gemeenschappelijk standpunt in eerste lezing. Het 

Nederlands parlement heeft als haar mening uitgesproken dat het politieke akkoord onvol-

doende waarborgen biedt om uitwassen met betrekking tot software-patentering tegen te gaan. 

Deze zorg zal door Nederland worden meegenomen bij de verdere behandeling van de 

richtlijn in tweede lezing. 

 

De richtlijn heeft tot doel om de regels binnen de Europese Unie voor het octrooieren van in 

computers geïmplementeerde uitvindingen te harmoniseren en duidelijkheid te bieden over de 

vraag voor welke uitvindingen octrooien mogelijk zijn en voor welke niet. 

 

In dit licht wenst Nederland expliciet te bevestigen dat de richtlijn dient te waarborgen dat  

niet-technische en niet-inventieve uitvindingen en business methods, alsmede pure software 

uit worden gesloten van octrooieerbaarheid. Dit omdat octrooiering van deze aard geen 

positieve bijdrage zal leveren aan het innovatievermogen. 
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In de afgelopen periode is er veel publieke en politieke discussie ontstaan over de ontwerp-richtlijn 

en het octrooieren van in computers geïmplementeerde uitvindingen in het algemeen. Bij de verdere 

behandeling van deze richtlijn in tweede lezing zal Nederland als uitgangspunt bevestigen dat de 

regels voor en de uitvoeringspraktijk van het octrooieren van in computers geïmplementeerde 

uitvindingen voldoende duidelijk zijn en dat de eerder genoemde ongewenste vormen van 

octrooiering worden tegengegaan. 

 

Nederland zal in tweede lezing dan ook geen steun kunnen verlenen aan een richtlijn-tekst die de 

balans tussen octrooieerbaarheid en niet-octrooieerbaarheid, verstoort. 

 

4. Verklaring van Letland  

 

Tijdens de zitting van de Raad Concurrentievermogen van 17-18 mei 2004 heeft Letland de richtlijn 

betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen gesteund omdat 

Letland deze richtlijn zeer belangrijk acht en de doelstellingen ervan onderschrijft.   

 

Letland vindt dat de wetgeving inzake de octrooibescherming van in computers geïmplementeerde 

uitvindingen op Europees niveau moeten worden geharmoniseerd en dat het duidelijk moet zijn 

welke in computers geïmplementeerde uitvindingen octrooieerbaar zijn en welke niet. 

 

In dit licht wenst Letland expliciet te bevestigen dat de onderhavige richtlijntekst ertoe strekt niet-

technische en niet-inventieve uitvindingen en business methods, alsmede pure software uit te sluiten 

van octrooieerbaarheid. Dit omdat octrooiering van deze aard geen positieve bijdrage zal leveren 

aan het innovatievermogen. 

 

Uit nadere besprekingen van de richtlijn in Letland is gebleken dat de richtlijn verstrekkende 

gevolgen kan hebben voor de MKB-bedrijven in de informatietechnologie-industrie en voor de 

ontwikkeling van de nationale industrie in haar geheel. Het bedrijfsleven had vragen bij de 

resterende onduidelijkheden in de huidige tekst.  
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Letland zal de richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde 

uitvindingen in de toekomst derhalve kunnen goedkeuren indien het evenwicht tussen octrooieer-

bare en niet-octrooieerbare in computers geïmplementeerde uitvindingen wordt bewaard. 

 

 

 

_______________ 
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Voor de Raad gaat in de bijlage nog een verklaring voor de notulen van de Raadszitting waarin 

bovengenoemd gemeenschappelijk standpunt zal worden aangenomen. 

 

________________________ 
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BIJLAGE 
Verklaring voor de Raadsnotulen 

 

5. Verklaring van Polen 

 

Indachtig het feit dat nog verder moet worden gewerkt aan de ontwerp-richtlijn, om mer 

rechtszekerheid te bieden en om de economische belangen, met name van het midden- en 

kleinbedrijf, en activiteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling te 

beschermen, neemt Polen er ondanks de gemaakte voorbehouden nota van dat in de zitting van 

de Raad Concurrentievermogen op 18 mei 2004 een politiek akkoord is bereikt over een 

gemeenschappelijk standpunt met het oog op de tweede lezing van de ontwerp-richtlijn. 

 

Polen steunt met name de volgende doelstellingen die bij het opstellen van de richtlijn voor 

ogen stonden: 

 

- de bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen, welke uiterst belangrijk 

is voor de economische beslissingen van natuurlijke en rechtspersonen die actief zijn op het 

gebied van informatietechnologie, moet transparanter worden en met meer rechtszekerheid 

gepaard gaan, 

 

- de uiteenlopende praktijken op dit gebied in de EU-lidstaten moeten worden 

geharmoniseerd, 

 

- voorkomen moet worden dat niet-technische uitvindingen (die welke niet tot een gebied van 

de technologie behoren), uitvindingen die geen innovatieve kenmerken hebben, 

bedrijfsmethoden en computerprogramma's als zodanig, geoctrooieerd kunnen worden, 

 

- er moet een klimaat worden geschapen dat gunstig is voor innovatie in het bedrijfsleven en 

de computerwetenschappen. 
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Polen verklaart evenwel dat verscheidene essentiële bepalingen in de tekst van het voorstel 

zoals die er uitziet na de Raadszitting van 18 mei 2004, niet aan zijn verwachtingen voldoen. 
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Polen pleit met klem voor rechtsinstrumenten die ondubbelzinnig garanderen dat in computers 

geïmplementeerde uitvindingen wél, maar computerprogramma's of onderdelen daarvan zeker niet 

octrooieerbaar zullen zijn. Polen laat bijgevolg weten dat het de ontwerp-richtlijn bij de tweede 

lezing in de Raad alleen maar zal steunen indien er wijzigingen in worden aangebracht die het 

octrooieren van computerprogramma's verbieden. 

 

De ontwerp-richtlijn voldoet in zijn huidige vorm niet aan de verwachtingen van Polen om de 

volgende redenen: 

 

hoewel het op grond van artikel 4 onmogelijk lijkt een computerprogramma als octrooieerbare 

uitvinding te beschouwen, biedt artikel 5, lid 2, de mogelijkheid om octrooibescherming te verlenen 

voor computerprogramma's als zodanig indien er nog meer beschermingsclaims zijn met betrekking 

tot het onderwerp van de octrooiaanvraag; 

 

de richtlijn bepaalt dat computerprogramma's ook mogen worden beschouwd als in computers 

geïmplementeerde uitvindingen omdat zij tot een gebied van de technologie behoren, en derhalve 

onderworpen zijn aan het bepaalde in artikel 27 van de TRIPS-overeenkomst. Vanwege deze 

onaanvaardbaar ruime interpretatie van de TRIPS-overeenkomst, is de ontwerp-richtlijn strijdig met 

artikel 52, leden 2 en 3, van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, dat bepaalt 

dat computerprogramma's als zodanig niet als uitvindingen worden beschouwd, 

 

in de richtlijn wordt het gewone gebruik van computers als een "technische" zaak beschouwd, 

hetgeen in strijd is met de essentie en de interpretatie van het begrip uitvinding, zoals die in zowel 

het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien als in het Poolse rechtsstelsel is vastgelegd, 

 

de richtlijn voorziet niet in de bescherming van interoperabiliteit, bescherming die op basis van 

artikel 30 van de TRIPS-overeenkomst toelaatbaar is. De ontwerp-richtlijn maakt via het 

auteursrecht ‘reverse engineering’ en decompilatie mogelijk naar analogie van de richtlijn 

betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. De uitzonderingen waarin 

laatstgenoemde richtlijn voorziet zijn weliswaar toereikend in het kader van het auteursrecht, maar 

artikel 6 van de ontwerp-richtlijn legt een octrooihouder geen interoperabiliteitsverplichting op. 
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Bovendien bevat de ontwerp-richtlijn volgens Polen een aantal juridische inconsistenties, veel vage 

bepalingen en termen die worden toegelicht met begrippen waarvan in het voorstel een 

omschrijving ontbreekt. Dit geldt onder meer voor de omschrijvingen van "gebied van de 

technologie" of "technisch". In het voorstel wordt niet duidelijk gesteld dat het programmeren van 

computers, computernetwerken of andere apparatuur, niet een gebied van de technologie is. 

 

In de preambule (punt 8) staat dat het doel van de richtlijn is uiteenlopende interpretaties van de 

bepalingen van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien te voorkomen. Daartoe 

moeten de nationale rechtsvoorschriften die de octrooieerbaarheid van in computers 

geïmplementeerde uitvindingen regelen, geharmoniseerd worden. Hierin wordt voorzien door 

punt 5 van de preambule en artikel 10, dat de lidstaten verplicht om wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen in werking te doen treden om aan de richtlijn te voldoen. Dit is in 

tegenspraak met punt 18 van de preambule, waarin gezegd wordt dat de rechtsbescherming van 

die uitvindingen geen afzonderlijk rechtsinstrument vergt ter vervanging van de nationale 

rechtsregels, en de richtlijn zelf slechts de huidige juridische situatie verduidelijkt. 

 

Een gedetailleerde analyse van het bepaalde in de richtlijn voert tot de conclusie dat in de 

nationale wetgeving een nieuwe definitie moet worden opgenomen van een octrooieerbare in 

computers geïmplementeerde uitvinding. De ontwerp-richtlijn definieert een in computers 

geïmplementeerde uitvinding zodanig dat elk programma dat op een computer wordt 

geïnstalleerd en erin wordt geïmplementeerd, een uitvinding wordt. Daarentegen maakt de 

ontwerp-richtlijn bij de definitie van technische bijdrage onvoldoende onderscheid tussen de 

technische en niet-technische kenmerken van een uitvinding. Art. 2, punt b) en art. 3 lijken te 

suggereren dat een uitvinding waarvan de bijdrage aan de kennis alleen in de niet-technische 

aspecten zit, voor octrooi vatbaar is. 

 

In veel gevallen is het nodig om in de tekst van de richtlijn het technische karakter van een 

uitvinding te benadrukken. Het verdient daarom aanbeveling toe te lichten dat in computers 

geïmplementeerde uitvindingen alleen worden beschermd wanneer ze beperkt zijn tot producten 

zoals geprogrammeerde apparatuur of een daarmee uitgevoerde technische operatie. 

 



 

16120/04 ADD 2  gar/LAS/ih 6 
BIJLAGE DG C I   NL 

Polen is ook van oordeel dat, gezien de zeer ingewikkelde juridische aspecten die hierbij komen 

kijken, voor de verdere werkzaamheden aan de tekst een document nodig is dat voorbeelden 

bevat van uitvindingen die wel en uitvindingen die niet octrooieerbaar zullen zijn. Die 

voorbeelden zullen kunnen dienen voor de uitlegging in uitspraken over de octrooieerbaarheid 

van in computers geïmplementeerde uitvindingen. 

 

Polen acht het ook noodzakelijk om in het vorenbedoelde document een eerste verkenning van 

mogelijke juridische en financiële consequenties van de uitvoering van de richtlijn op te nemen . 

 

Concluderend wil Polen erop wijzen dat de doelstellingen die het vertrekpunt zijn van de 

richtlijn alleen kunnen worden bereikt als de richtlijn in expliciete rechtsinstrumenten voorziet 

die het onmogelijk maken computerprogramma's of onderdelen daarvan te octrooieren, en er 

tegelijk voor zorgt dat in computers geïmplementeerde uitvindingen voor octrooi vatbaar zijn. 

Polen zal er in verdere fasen van de wetgevingsarbeid aan vasthouden dat aan deze voorwaarden 

wordt voldaan, in de overtuiging dat een deugdelijke regeling van alles wat met het octrooieren 

van in computers geïmplementeerde uitvindingen verband houdt een belangrijke factor wordt bij 

de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie en de versterking van 

de Europese onderzoeksruimte. 

 

_________ 
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BIJLAGE 
Verklaringen voor de Raadsnotulen 

 

6. Verklaring van Denemarken 
 

 Denemarken heeft zich geschaard achter het compromis dat de Raad in mei 2004 over het 

voorstel voor een richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers 

geïmplementeerde uitvindingen heeft bereikt, omdat het uitzicht biedt op een verduidelijking 

van de regels ter zake en een codificatie van de bestaande praktijken, en tegelijkertijd voorkomt 

dat niet-technische producten geoctrooieerd kunnen worden. 

 

 Op deze grondslag zal Denemarken via de Raad deelnemen aan de toekomstige onder-

handelingen over het voorstel met het Europees Parlement. In dat verband acht Denemarken het 

van bijzonder belang dat de toegang tot interoperabiliteit wordt gewaarborgd, dat alleen 

technische uitvindingen geoctrooieerd kunnen worden en dat zuivere computerprogramma's en 

business methods niet geoctrooieerd kunnen worden. In de toekomstige onderhandelingen zal 

Denemarken er daarom voor ijveren dat die elementen op een evenwichtige manier in de tekst 

worden opgenomen. 

 

7. Verklaring van de Republiek Cyprus 

 

 Met betrekking tot de voorgestelde richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers 

geïmplementeerde uitvindingen steunt de regering van de Republiek Cyprus de in het voorstel 

vervatte doelstellingen, met name de harmonisatie van de verschillende/uiteenlopende 

praktijken op voornoemd gebied in de lidstaten van de EU, de verbetering van de transparantie, 

de vergroting van de rechtszekerheid en de afbakening van duidelijke voorwaarden voor de 

bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Desalniettemin vindt zij dat de 

voorgestelde richtlijn meer duidelijkheid moet bieden over de vraag welke uitvindingen 

octrooieerbaar zijn en welke niet. Deze kwestie is van het hoogste belang voor personen, 

organisaties en met name kleine en middelgrote bedrijven die actief zijn op het gebied van de 

informatietechnologie, alsook voor de ontwikkeling van de nationale industrie, zulks met het 

oog op verbetering van het concurrentievermogen en versterking van het onderzoek. 

 

______________ 
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2002/0047 (COD) 

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE  
AAN HET EUROPEES PARLEMENT 

 
overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag 

 
over het 

gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming 
van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen 

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Indiening voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 
(document COM(2002)[92] definitief – [2002/[0047]COD)1: 

20 februari 2002 

Datum van het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité2: 

19 september 2002 

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing3: 24 september 2003 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt4: 7 maart 2005. 

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE 

Met het voorstel voor een richtlijn betreffende de octrooieerbaarheid van in computers 
geïmplementeerde uitvindingen wordt beoogd de bepalingen van de nationale octrooiwetten 
betreffende uitvindingen die voor de werking afhankelijk zijn van computers, te 
harmoniseren. De richtlijn zorgt ervoor dat het Europese Hof van Justitie toezicht krijgt op de 
toepassing van de regels door de nationale rechtbanken en octrooibureaus die de geldigheid 
van octrooien en octrooiaanvragen op dit gebied moeten toetsen. Omdat octrooien op dit 
gebied veelal door het Europees Octrooibureau worden verleend, kan de raad van bestuur van 
de Europese Octrooiorganisatie worden verzocht te overwegen het uitvoeringsreglement van 
het Europees Octrooiverdrag aan te passen. 

                                                 
1 PB C 151 van 25.6.2002, blz. 129; COM(2002) 92 definitief. 
2 PB C 61 van 14.3.2003, blz. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
4 Referentie invoegen. 
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3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 

3.1 Algemene opmerkingen 

De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een gemeenschappelijk 
standpunt vastgesteld waarin ongeveer 25 van de door het Parlement in eerste lezing 
aangenomen amendementen inhoudelijk zijn overgenomen. De Commissie heeft aangegeven 
het gemeenschappelijk standpunt te aanvaarden, hoewel het in bepaalde opzichten van het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie afwijkt. Al met al is de Commissie van mening 
dat in het gemeenschappelijk standpunt een aanvaardbaar evenwicht is gevonden tussen de 
belangen van houders van rechten en die van bedrijven en consumenten (ook in de 
openbrongemeenschap). Dit evenwicht wordt nader gewaarborgd door de nieuwe bepaling in 
artikel 7 dat de Commissie moet nagaan welk effect in computers geïmplementeerde 
uitvindingen hebben, in het bijzonder op het midden- en kleinbedrijf en op de 
openbrongemeenschap. 

De Commissie meent dat de in de toelichting bij het voorstel van de Commissie beschreven 
hoofddoelstellingen van de richtlijn, namelijk harmonisatie van het in de lidstaten geldende 
octrooirecht en opheffing van de rechtsonzekerheid op dit gebied, overeind zijn gebleven. Het 
cruciale punt is dat er tot op heden geen enkel communautair rechtsinstrument is dat op het 
algemene octrooirecht betrekking heeft. Er is geen horizontaal instrument, noch een specifiek 
instrument voor in computers geïmplementeerde uitvindingen. Met de goedkeuring van deze 
richtlijn zou dus het octrooirecht op dit terrein voor het eerst expliciet onder het 
communautaire rechtsgebied komen te vallen. 

Wanneer geen richtlijn wordt goedgekeurd, kunnen de communautaire instellingen geen 
invloed uitoefenen op dit strategische gebied van de Europese economie, dat dan uitsluitend 
voorbehouden blijft aan de nationale octrooibureaus en rechtbanken en het Europees 
Octrooibureau in München. 

3.1.1 Conclusies betreffende computerprogramma’s 

Hoewel het voorstel van de Commissie conclusies betreffende computerprogramma’s als 
zodanig of op een drager niet expliciet toestond, heeft de Commissie artikel 5, lid 2, van het 
gemeenschappelijk standpunt toch aanvaard omdat dit moet worden gezien in verband met de 
afdwingbaarheid van (bestaande) octrooirechten en niet als verruiming van de 
octrooieerbaarheid. Deze uitlegging wordt versterkt door de expliciete verwijzing naar 
artikel 5, lid 1, waarop hieronder nog wordt ingegaan. Aangezien het verband tussen artikel 5, 
lid 2, en de expliciete uitsluiting van computerprogramma’s als zodanig (in artikel 4, lid 1) 
niet ondubbelzinnig is, zou nadere verduidelijking van de tekst nodig kunnen zijn. 

Ook zonder bepalingen als die in artikel 5, lid 2, kunnen handelingen met betrekking tot 
computerprogramma’s als zodanig of op dragers aanleiding zijn om een procedure wegens 
medeplichtigheid aan een inbreuk te beginnen. Het effect van artikel 5, lid 2, is dat het 
afdwingen van de wettelijke rechten wordt vergemakkelijkt doordat wordt gewaarborgd dat 
dergelijke handelingen zelf als inbreuk worden beschouwd, en niet slechts strafbaar zijn 
wegens medeplichtigheid aan een inbreuk. Dit is met name belangrijk bij inbreuken die de 
landsgrenzen overschrijden, aangezien de rechtbanken van de lidstaten niet bevoegd zijn 
inzake medeplichtigheid aan een inbreuk die buiten hun nationale grondgebied heeft 
plaatsgevonden. 
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Het laatste deel van artikel 5, lid 2, maakt in ieder geval duidelijk dat een conclusie 
betreffende een computerprogramma, hetzij op zichzelf hetzij op een drager, slechts is 
toegestaan indien dat programma een octrooieerbaar product of een octrooieerbare werkwijze 
activeert dat/die in dezelfde octrooiaanvraag is geclaimd (en onder het toepassingsgebied van 
artikel 5, lid 1, valt). Hiermee wordt gewaarborgd dat artikel 5, lid 2, geen bescherming kan 
bieden vergelijkbaar met de octrooieerbaarheid van computerprogramma’s als zodanig, een 
uitleg die nog eens wordt bevestigd door de explicietere formulering van het 
gemeenschappelijk standpunt, in het bijzonder in artikel 4, leden 1 en 2. 

3.1.2. Compatibiliteit 

Bevordering van compatibiliteit is voor de Commissie een belangrijk middel om de innovatie 
en mededinging aan te moedigen. Dit strookt met de doelstelling van het voorstel van de 
Commissie om investeringen in nieuwe, inventieve en industrieel toepasbare uitvindingen te 
stimuleren. De eis dat een geoctrooieerde uitvinding voldoende openbaar gemaakt moet 
worden, kan ertoe leiden dat informatie die nuttig is voor het compatibel maken van in 
computers geïmplementeerde uitvindingen, gemakkelijker toegankelijk wordt. 

Gezien de waarde die de Commissie hecht aan de beleidsdoelstelling om de compatibiliteit en 
innovatie te bevorderen, heeft zij in artikel 6 de bestaande uitzonderingen van het auteursrecht 
in verband met compatibiliteit expliciet overgenomen. 

De Commissie is van mening dat ook het gemeenschappelijk standpunt van de Raad met deze 
doelstellingen strookt. De voorwaarden voor octrooieerbaarheid in de nieuwe artikelen 3 en 4 
(juncto artikel 2) zijn gelijkwaardig aan die van het voorstel van de Commissie. Zoals de 
Commissie heeft aangegeven in een verklaring, op te nemen in de notulen van de vergadering 
van de Raad die het gemeenschappelijk standpunt vaststelt (zie onder), is zij van mening dat 
op grond van artikel 6, in combinatie met overweging 22, alle handelingen als bedoeld in de 
artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/250/EEG betreffende de rechtsbescherming van 
computerprogramma’s zijn toegestaan, inclusief de handelingen die nodig zijn voor de 
compatibiliteit, zonder dat de rechthebbende hiervoor toestemming behoeft te geven. 

Het verheugt de Commissie bovendien dat in artikel 8, onder d) en g), extra waarborgen 
inzake compatibiliteit zijn opgenomen, in de zin dat de Commissie verslag moet uitbrengen 
over het effect van de nieuwe richtlijn op de situatie ten aanzien van de compatibiliteit. 

In het licht van de doelstelling van de Gemeenschap om compatibiliteit te bevorderen wil de 
Commissie de toenadering van de standpunten van de Raad en het Parlement bevorderen op 
basis van de amendementen die beide instellingen in eerste lezing hebben voorgesteld. 

Bovendien wordt er in overweging 21 op gewezen dat een dominante leverancier die het 
gebruik van een geoctrooieerde techniek weigert toe te staan voor de totstandbrenging van 
compatibiliteit, de mededingingsregels, en met name de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, 
moet toepassen. De toepassing van deze artikelen draagt bij tot het bereiken van de hierboven 
beschreven doelstellingen, al zijn de mededingingsregels alleen vanzelfsprekend niet 
toereikend om alle mogelijke problemen op dit terrein op te lossen. 

3.2 Reactie op de amendementen van het Parlement in eerste lezing 

Volledig aanvaarde amendementen: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 26, 
27. 
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Met kleine wijzigingen aanvaarde amendementen: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

De amendementen 88 en 89 zijn in gewijzigde vorm aanvaard. 

Een gedeelte van amendement 107 (=69) wordt aanvaard (het beginsel dat de technische 
bijdrage nieuw moet zijn) en de tekst van amendement 76 is gedeeltelijk gebruikt in 
overweging 17 om het met dit amendement beoogde vraagstuk te behandelen. 

3.3 Amendementen die bij de bespreking door de Raad in de tekst zijn opgenomen 

Overweging 1 

De Raad heeft amendement 1 van het Parlement aanvaard. 

Overweging 5 

De Raad heeft amendement 2 van het Parlement aanvaard. 

Overweging 8 

De Raad heeft amendement 3 van het Parlement en de tweede helft van amendement 88 in 
deze nieuwe overweging opgenomen. Amendement 3 werd beschouwd als een duidelijker 
geformuleerd equivalent van het eerste deel van amendement 88. 

Overwegingen 12 en 13 

De Raad heeft het eerste deel van overweging 11 van het voorstel van de Commissie naar 
overweging 12 van het voorstel van de Commissie verplaatst. 

Overweging 13 van het voorstel van de Commissie (geschrapt) 

De Raad heeft amendement 34 (=115) van het Parlement aanvaard. 

Overweging 14 

De Raad heeft amendement 85 van het Parlement aanvaard. 

Overweging 15 

De Raad heeft amendement 7 van het Parlement aanvaard. 

Overweging 16 

De Raad heeft amendement 8 van het Parlement aanvaard. 

Overweging 17 

De Raad heeft amendement 9 van het Parlement aanvaard. 
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Overweging 18 

De Raad heeft amendement 86 van het Parlement aanvaard met een kleine wijziging, bedoeld 
om de tekst gelijk te trekken met die van de artikelen en met de standaardterminologie voor 
octrooien (“alledaagse” is vervangen door “voor de hand liggende of niet-technische”.) 

Overweging 20 

De Raad heeft amendement 11 van het Parlement aanvaard.  

Overweging 21 

Deze overweging is door de Raad gewijzigd in verband met het compatibiliteitsvraagstuk, 
waarbij de tekst van amendement 76 van het Parlement als inspiratiebron heeft gediend. 

Overweging 22 

De Raad heeft amendement 13 van het Parlement aanvaard. 

Artikel 2 

De Raad heeft in artikel 2, onder a), de formulering “op het eerste gezicht nieuwe kenmerken” 
van het voorstel van de Commissie vervangen door “kenmerken”. Aan artikel 2, onder b), 
heeft de Raad een aspect van amendement 107 (=69) toegevoegd, waardoor in de definitie van 
een technische bijdrage wordt gespecificeerd dat deze nieuw moet zijn. Bovendien is een 
nieuwe zin toegevoegd, die afkomstig is van artikel 4, lid 3, van het voorstel van de 
Commissie en waarin wordt gedefinieerd hoe de technische bijdrage wordt beoordeeld. 

Artikel 3 van het voorstel van de Commissie (geschrapt) 

De Raad heeft amendement 15 van het Parlement aanvaard. 

Artikel 3 

De Raad heeft artikel 4, leden 1 en 2, van het voorstel van de Commissie geherformuleerd en 
gecomprimeerd in één alinea, overeenkomstig amendement 16 van het Parlement, en de 
inhoud van artikel 4, lid 3, van het voorstel van de Commissie overgeheveld naar artikel 2, 
onder b) (zoals hierboven reeds is vermeld). 

Artikel 4 

De Raad heeft een nieuw artikel 4 ingevoegd. In artikel 4, lid 1, wordt het beginsel herhaald 
dat een computerprogramma als zodanig geen octrooieerbare uitvinding kan vormen. 
Artikel 4, lid 2, komt overeen met amendement 17 van het Parlement met een kleine 
aanvulling om te verduidelijken dat de uitgesloten programma’s in geen enkele vorm 
octrooieerbaar zijn (bv. ook niet de bron- of objectcode van de programma’s). 

Artikel 5 

De Raad heeft artikel 5, lid 2, toegevoegd om conclusies betreffende computerprogramma’s, 
op zichzelf of op een drager, slechts toe te staan indien het programma een product of 
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werkwijze activeert dat/die in dezelfde octrooiaanvraag overeenkomstig artikel 5, lid 1, is 
geclaimd. 

Artikel 6 

De Raad heeft artikel 6 overeenkomstig amendement 19 van het Parlement gewijzigd, waarbij 
tevens is aangegeven welke artikelen van Richtlijn 91/250/EEG in dit verband van toepassing 
zijn. 

Artikel 7 

De Raad heeft amendement 71 van het Parlement aanvaard. 

Artikel 8 

De Raad heeft de amendementen 92, 23, 25 en 26 van het Parlement aanvaard en 
amendement 89 naar de geest aanvaard. Aan artikel 8, onder b), is een vermelding van de 
internationale verplichtingen van de Gemeenschap toegevoegd, waarmee in de eerste plaats 
de TRIPS-Overeenkomst wordt bedoeld. In punt f), dat overeenkomstig amendement 25 is 
toegevoegd, is de vermelding van het Gemeenschapsoctrooi geschrapt omdat dit buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt. In het nieuwe punt g) zijn de bedoelingen van 
amendement 89 weergegeven in een gewijzigde formulering, die volgens de Raad duidelijker 
is. 

Artikel 9 

De Raad heeft amendement 27 van het Parlement aanvaard. 

Artikel 10 

De Raad heeft een overgangsperiode van 24 maanden in de tekst opgenomen (in het voorstel 
van de Commissie was geen overgangsperiode vastgesteld). Het Parlement had een periode 
van 18 maanden voorgesteld. 

3.4 Standpunt van de Commissie over het gemeenschappelijk standpunt van de 
Raad 

In het algemeen steunt de Commissie het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omdat 
het evenwicht van het oorspronkelijke voorstel erin behouden blijft en bepaalde aspecten 
waarover het Parlement zich bezorgd toonde, erdoor worden verduidelijkt. De meeste 
wijzigingen die de Raad heeft aangebracht, zijn gebaseerd op de amendementen van het 
Parlement waaraan de Commissie al steun had toegezegd. Hieronder wordt ingegaan op de 
overige verschillen tussen het gemeenschappelijk standpunt en het oorspronkelijke voorstel 
van de Commissie. 

Overweging 13 van het voorstel van de Commissie (geschrapt) 

De Commissie kan deze weglating aanvaarden omdat de inhoud grotendeels en in andere 
bewoordingen is overgenomen in overweging 16, die overeenkomstig amendement 8 van het 
Parlement is ingevoegd. 
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Overweging 21 

De Commissie steunt de nieuwe formulering omdat hiermee nog eens bevestigd wordt dat de 
bestaande mededingingsregels een goede basis kunnen vormen voor het oplossen van 
mogelijke geschillen tussen concurrenten. De toepassing van de artikelen 81 en 82 draagt dan 
ook bij tot het bereiken van de doelstellingen die aan deze richtlijn ten grondslag liggen. De 
overweging bevat een nuttig voorbeeld van een mogelijk compatibiliteitsprobleem, dat zich 
voordoet indien een dominante leverancier het gebruik weigert toe te staan van een 
geoctrooieerde techniek die uitsluitend nodig is voor de conversie van de in twee 
verschillende computersystemen of netwerken gebruikte conventies, om communicatie en 
gegevensuitwisseling tussen die systemen of netwerken onderling mogelijk te maken. 

Artikel 2 

De opname van de eis dat de technische bijdrage nieuw moet zijn, is aanvaardbaar. 

Artikel 4 

In het nieuwe lid 1 van dit artikel wordt het bestaande recht weergegeven, waarmee, zoals de 
Commissie heeft aangegeven, de huidige juridische situatie wordt verduidelijkt en niet 
gewijzigd. Dit is bijgevolg een aanvaardbare aanvulling. 

De verduidelijking in lid 2 kan de Commissie eveneens aanvaarden. 

Artikel 5 

De toevoeging van lid 2 kan de Commissie, in het licht van het hele pakket, steunen omdat de 
voorwaarden waaronder bepaalde soorten conclusies al dan niet toelaatbaar zijn erdoor 
worden verduidelijkt, en omdat deze bepaling een evenwichtig geheel vormt met andere 
bepalingen. 

Artikel 6 

Het ligt voor de hand dat nauwkeurig naar de relevante bepalingen inzake compatibiliteit 
wordt verwezen, en de Commissie steunt deze verduidelijking dan ook. 

Artikel 10 

Hoewel de Commissie de voorkeur zou geven aan de snellere omzetting zoals voorgesteld 
door het Parlement, kan zij een omzettingsperiode van 24 maanden aanvaarden. 

4. CONCLUSIE 

De Commissie is van mening dat het met het oorspronkelijke voorstel beoogde evenwicht in 
het gemeenschappelijk standpunt van de Raad bewaard is gebleven, en kan het 
gemeenschappelijk standpunt daarom aanvaarden. In het bijzonder biedt de huidige 
formulering voldoende stimulansen voor innovatie op dit terrein en blijft de vrijheid om 
nieuwe producten in de handel te brengen behouden, terwijl anderzijds rechthebbenden in 
staat worden gesteld op effectieve maar proportionele wijze hun rechten te doen gelden jegens 
inbreukplegers. De harmonisering op Gemeenschapsniveau zorgt ervoor dat deze rechten in 
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de hele Europese Unie op consistente wijze kunnen worden afgedwongen, waarmee de 
doeltreffende werking van de interne markt wordt bevorderd. 

De Commissie roept het Parlement op tot een constructieve voortzetting van de 
interinstitutionele dialoog, zodat een richtlijn kan worden goedgekeurd die aan de 
doelstellingen beantwoordt, en is bereid met het Parlement en de Raad nader te spreken over 
belangrijke aspecten van de richtlijn, met name in verband met de doelstelling van de 
Commissie om de compatibiliteit te bevorderen. 

5. VERKLARING VAN DE COMMISSIE 

In de notulen van de vergadering van de Raad die het gemeenschappelijk standpunt vaststelt, 
wordt de volgende verklaring opgenomen: 

“De Commissie is van mening dat op grond van artikel 6, in combinatie met overweging 22, 
alle handelingen als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van Richtlijn 91/250/EEG betreffende de 
rechtsbescherming van computerprogramma’s zijn toegestaan, inclusief de handelingen die 
nodig zijn voor de compatibiliteit, zonder dat de rechthebbende hiervoor toestemming behoeft 
te geven.” 




