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Betreft: Verzoekschrift 1594/2012, ingediend door Heiner Schwab (Duitse 
nationaliteit), over de oprichting van een Europees octrooigerecht

Verzoekschrift 1615/2012, ingediend door Cäcilia Braun-Müller en Martina 
Braun (Duitse nationaliteit), namens KLB Diözesanverband Freiburg, over 
de oprichting van een Europees octrooigerecht

Verzoekschrift 1616/2012, ingediend door Martina Schachtner (Duitse 
nationaliteit), over de oprichting van een Europees octrooigerecht

Verzoekschrift 1732/2012, ingediend door Anton Habersetzer (Duitse 
nationaliteit), over het Europese octrooi

1. Samenvatting van verzoekschrift 1594/2012

Indiener maakt bezwaar tegen de voorgenomen oprichting van een Europees octrooigerecht. 
Naar zijn mening kunnen de uitspraken van dit gerecht niet worden beoordeeld door het Hof 
van Justitie van de EU, maken de buitensporige kosten van rechtsvordering het voor 
organisaties van belanghebbenden en/of particulieren onmogelijk zich te wenden tot de 
rechter en wordt het onmogelijk om nationale maatregelen te nemen om octrooien aan banden 
te leggen. Indiener is met name bezorgd over het gebrek aan controle door de samenleving 
over de verlening van biotechnologieoctrooien. Indiener roept het Europees Parlement op de 
voorstellen voor een Europees octrooigerecht te verwerpen.

Samenvatting van verzoekschrift 1615/2012

Indiensters maken bezwaar tegen de voorgestelde oprichting van een Europees octrooigerecht. 
Volgens hen kunnen de vonnissen van dit gerecht niet worden herzien door het Hof van 
Justitie van de EU, wordt het vanwege de buitensporige kosten van de juridische stappen voor 
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belangengroepen en/of individuele burgers onmogelijk om zaken voor het gerecht te brengen 
en wordt het onmogelijk nationale maatregelen te treffen om octrooien te beperken. 
Indiensters zijn met name bezorgd over het gebrek aan sociale controle over de toekenning 
van biotechnologische octrooien. Zij verzoeken het Europees Parlement om de voorstellen 
voor een Europees octrooigerecht af te wijzen.

Samenvatting van verzoekschrift 1616/2012

Het verzoekschrift is identiek aan verzoekschriften 1594/2012 en 1615/2012.

Samenvatting van verzoekschrift 1732/2012

Indiener maakt bezwaar tegen het Europese octrooi, omdat het Hof van Justitie van de EU 
geen uitspraken kan doen over besluiten van het Europees Octrooigerecht. Indiener vreest dat 
aanvragers van een octrooi vanwege de hoge kosten van de procedures voor het 
octrooigerecht in het geval van een geschil geen beroep zullen kunnen instellen bij het 
gerecht. Nationale maatregelen ter beperking van de reikwijdte van octrooien dienen ook te 
worden uitgesloten.

2. Ontvankelijkheid

1594/2012: ontvankelijk verklaard op 22 mei 2013.
1615/2012: ontvankelijk verklaard op 23 mei 2013.
1616/2012: ontvankelijk verklaard op 23 mei 2013.
1732/2012: ontvankelijk verklaard op 11 juli 2013.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Aan het eind van 2012 werd een politieke overeenkomst bereikt over het pakket inzake het 
eenheidsoctrooi. Naar aanleiding van die overeenkomst werden op 17 december 2012 twee 
verordeningen aangenomen tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van 
de instelling van eenheidsoctrooibescherming voor Europese octrooien en de toepasselijke 
vertaalregelingen1 en werd begin 2013 de overeenkomst over het Gemeenschappelijk 
Octrooigerecht ("de UPC-overeenkomst") ondertekend door 25 lidstaten2. De UPC-
overeenkomst wordt van kracht na de ratificatie door 13 lidstaten (waaronder DE, het VK en 
FR).

Het pakket inzake het eenheidsoctrooi bestaat uit twee grote componenten:

(1) De instelling van eenheidsoctrooibescherming voor de 25 deelnemende lidstaten en de 

                                               
1 Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het 
uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming
Zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0001:0008:NL:PDF
Verordening (EU) nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 geeft uitvoering aan nauwere 
samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de 
toepasselijke vertaalregelingen
Zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:361:0089:0092:NL:PDF
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/st16/st16351.nl12.pdf
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toepasselijke vertaalregelingen, zoals beschreven in de twee verordeningen. Voor octrooien 
verleend door het Europees Octrooibureau (EOB) zullen uitvinders kunnen kiezen tussen (a) 
het bestaande systeem met meerdere nationale geldigverklaringen van het ("klassieke") 
Europese octrooi, waarbij afzonderlijke verlengingstaksen worden betaald voor elke nationale 
geldigverklaring en voor vertalingen van bepaalde nationale geldigverklaringen en (b) het 
aanwijzen van het "eenheidsoctrooi", dat de 25 deelnemende lidstaten behelst, waarbij één 
keer verlengingstaksen worden betaald aan het EOB en waarbij, tijdens een overgangsperiode, 
een enkele volledige vertaling nodig is om octrooibescherming te genieten. Bovendien zullen 
kleine en middelgrote ondernemingen, natuurlijke personen, organisaties zonder 
winstoogmerk, universiteiten en openbare organisaties voor onderzoek die in een EU-lidstaat 
verblijven of er hun hoofdvestiging hebben onder de nieuwe toepasselijke vertaalregeling 
voor de instelling van de eenheidsoctrooibescherming een compensatie krijgen voor alle 
vertaalkosten tot een bepaald plafond, voor zover de aanvraag werd ingevuld in een van de 
officiële talen van de Europese Unie die geen officiële taal van het EOB is.

(2) De UPC-overeenkomst zal voor de deelnemende lidstaten leiden tot één gespecialiseerde 
jurisdictie inzake octrooiaangelegenheden, waardoor zaken rond octrooigeschillen niet 
nodeloos moeten worden overgedaan voor de verschillende rechtbanken in de betrokken 
lidstaten, wat ook de rechtszekerheid ten goede zal komen.

Wat de bevoegdheid van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreft: 

Het Gemeenschappelijk Octrooigerecht (UPC) zal bestaan uit lokale (en regionale) afdelingen 
en een centrale afdeling als rechtbank van eerste aanleg. Het UPC zal ook een hof van beroep 
omvatten als rechtbank van tweede aanleg, waar uitspraken van de rechtbank van eerste 
aanleg kunnen worden aangevochten. Het UPC wordt een gerecht voor de 
overeenkomstsluitende lidstaten en zal dus onder de Unierechtelijke verplichtingen vallen die 
op de nationale gerechten van de overeenkomstsluitende lidstaten rusten. Dat betekent met 
name dat het UPC, net zoals alle nationale rechtbanken, voor kwesties die onder het EU-recht 
vallen een prejudiciële vraag zal moeten richten tot het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ EU), zoals bepaald in artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Het HvJ EU zal echter niet fungeren als hof van beroep, want dat 
doet het ook niet voor de nationale rechtbanken.

Wat de gerechtskosten betreft:

Zoals hierboven vermeld zullen er onder het nieuwe systeem voor klassieke Europese 
octrooien en voor Europese octrooien met eenheidswerking enkel bij het UPC rechtszaken 
aanhangig worden gemaakt (in plaats van parallelle rechtszaken in een potentieel groot aantal 
lidstaten). Dat betekent dat de totale gerechtskosten in veel zaken lager zullen liggen dan 
vandaag het geval is, en dat de rechtszekerheid zal worden versterkt.

De griffierechten zijn nog niet vastgesteld. Deze rechten zullen worden bepaald door het 
administratieve comité van het UPC. In artikel 36 van de UPC-overeenkomst is duidelijk 
bepaald dat de griffierechten zo worden bepaald dat het juiste evenwicht ontstaat tussen het 
beginsel dat toegang tot de rechter op billijke grondslag moet worden verzekerd, in het 
bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen, micro-entiteiten, natuurlijke personen, 
organisaties zonder winstoogmerk, universiteiten en openbare organisaties voor onderzoek, en 
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de regel dat de partijen in passende mate moeten bijdragen in de gerechtskosten, met 
inachtneming van het door hen genoten economisch voordeel en de doelstelling van het 
Gerecht zelf in zijn uitgaven te voorzien en het financiële evenwicht te handhaven. In de 
verklaring van de overeenkomstsluitende lidstaten over de voorbereiding van de instelling van 
het UPC, die werd afgegeven bij de ondertekening van de overeenkomst, hebben de lidstaten 
aangegeven dat het rechtenstelsel passende en specifieke instrumenten dient op te leveren om 
een vlotte toegang voor specifieke partijen, waaronder ngo's, te waarborgen.

De partijen worden voor het UPC vertegenwoordigd door advocaten die gemachtigd zijn om 
hun beroep uit te oefenen voor een gerecht van een overeenkomstsluitende lidstaat of door 
Europese octrooiadvocaten en dragen daar ook de kosten voor. Aangezien intellectuele-
eigendomsaangelegenheden vaak bijzonder complex zijn, lijkt een professionele 
vertegenwoordiging van essentieel belang. Redelijke en evenredige gerechtskosten en andere 
kosten die de winnende partij heeft gemaakt, worden in elk geval in de regel door de 
verliezende partij gedragen. Dat houdt in dat de winnende partij geen kosten zal moeten 
dragen, of enkel de kosten die verder reiken dan de hierboven vermelde kosten, terwijl de 
verliezende partij de (redelijke) kosten zal moeten dragen. Dit lijkt gerechtvaardigd aangezien 
de partij de zaak heeft verloren. Een dergelijke regel, die voorschrijft dat de verliezende partij 
de kosten draagt, kan eveneens helpen voorkomen dat partijen ongegronde vorderingen 
instellen. Wanneer de billijkheid dat vereist, kan het gerecht in elk geval besluiten om de 
kosten anders te verdelen.

De voorschriften voor procedures voor het EOB blijven ongewijzigd en het staat ngo's 
eveneens vrij om een oppositieprocedure in te stellen overeenkomstig de voorschriften van 
het EOB.

Wat de mogelijkheid betreft om nationale maatregelen te treffen om de effecten van octrooien 
te beperken:

Een belangrijk beginsel van de instelling van de eenheidsbescherming voor Europese 
octrooien is dat de reikwijdte en beperkingen van eenheidsoctrooien uniform moeten zijn in 
alle deelnemende lidstaten, zoals bepaald in artikel 5 van de Verordening inzake 
eenheidsoctrooibescherming. De rechten en beperkingen die van toepassing zijn op Europese 
eenheidsoctrooien zijn bepaald in de artikelen 25 tot en met 28 van de UPC-overeenkomst.

De beperkingen ten aanzien van octrooibescherming voor biotechnologische uitvindingen die 
geregeld zijn in Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische 
uitvindingen1 ("Richtlijn 98/44/EG"), zijn overgenomen in artikel 27 van de UPC-
overeenkomst.

Ethische en morele overwegingen spelen inderdaad een belangrijke rol in de procedure om 
octrooiaanvragen goed te keuren of te verwerpen. In Richtlijn 98/44/EG is eveneens bepaald 
dat octrooien kunnen worden uitgesloten op morele gronden. Deze belangrijke bepalingen 
zijn overgenomen in het Europese Octrooiverdrag2 waardoor het EOB gebonden is bij het 

                                               
1 PB L 213 van 30.7.1998, blz. 13-21.
2 Artikel 53, lid (a) van het Europese Octrooiverdrag en regel 28 van het Reglement ter uitvoering van het 
Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt, die te vergelijken zijn met artikel 6 
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onderzoeken van octrooiaanvragen. Zoals hierboven vermeld, zal het eenheidsoctrooi een 
("klassiek") Europees octrooi zijn dat door het EOB wordt verleend volgens de bepalingen 
van het Europese Octrooiverdrag en dat na verlening eenheidswerking heeft op het 
grondgebied van de 25 deelnemende lidstaten, op verzoek van de aanvrager. Dat houdt in dat 
de procedure voor het verlenen van het octrooi ongewijzigd blijft ten opzichte van de huidige 
procedure voor Europese octrooien (zonder eenheidswerking). 

Conclusie
Het doel van dit verzoekschrift – een politieke overeenkomst over de UPC-overeenkomst 
verhinderen – is achterhaald, aangezien de UPC-overeenkomst reeds ondertekend is. Er is 
inhoudelijk gereageerd op de geuite zorgen en deze lijken niet relevant.

                                                                                                                                                  
van Richtlijn 98/44/EG.


