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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de situatie in het huidige nationale en Europese octrooirecht. Hij 
verzoekt om de opstelling van een Europees octrooirecht, waarbij de kosten van de 
octrooiprocedure op hetzelfde niveau liggen als in de Verenigde Staten; de periode van 
onderzoek, eerste tests en octrooitoewijzing maximaal drie jaar bedraagt; schendingen van 
een octrooi van overheidswege worden vervolgd; de kosten van een octrooi worden 
vastgesteld in verhouding met de financiële mogelijkheden van de aanvrager; en een grace 
period van één jaar wordt vastgesteld. Voorts acht indiener het onacceptabel dat er in de 
rechtsorde geen sprake is van gelijke behandeling van geestelijke en materiële eigendom.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009

Indiener spreekt zijn afkeuring uit over tekortkomingen in het in Europa bestaande 
octrooirecht en hekelt de nalatigheid op dit gebied van onder andere de Europese Commissie.

De Commissie deelt de mening van indiener dat een Gemeenschapsoctrooi goedkoop, 
daadwerkelijk uitvoerbaar en rechtszeker moet zijn. Daartoe volgt ze sinds geruime tijd 
nadrukkelijk de hiertoe noodzakelijke octrooihervormingen op Gemeenschapsniveau.
Het vervolgen van octrooischendingen is geen taak van de instanties van de individuele staten 
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en bij gebrek aan bevoegdheid evenmin die van EU-instellingen. De handhaving inzake 
intellectuele-eigendomsrechten moet veeleer aan de desbetreffende rechthebbenden worden 
overgelaten. Het hiertoe op EU-niveau beslissende regelgevingskader werd met Richtlijn 
2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake handhaving van 
de intellectuele-eigendomsrechten (rectificatie, PB L 195 van 2.6.2004, blz. 16) geregeld.

Het door indiener vermelde Mandaat van Parijs (Intergouvernementele Conferentie van juni 
1999) moest aanzetten tot hervormingen in het kader van de Europese Octrooiorganisatie
(EOO). In het bijzonder zou hiermee in aanvulling op het Europees Octrooiverdrag (EOV) 
gestreefd moeten worden naar speciale overeenkomsten van de verdragsstaten van de EOO
met betrekking tot vertaalproblemen alsook geschillenbeslechting. Deze inspanningen hebben 
op 17 oktober 2000 geleid tot het sluiten van een overeenkomst inzake toepassing van artikel
65 EOV (Het Verdrag van Londen). 

Aangezien de EOO een autonome en een van de EU onafhankelijke organisatie is, kan in 
tegenstelling tot de uiteenzettingen van indiener geen sprake zijn van een "blokkade" 
waarvoor de Europese Commissie verantwoordelijk zou zijn. De Commissie heeft integendeel 
op basis van de Lissabonagenda op 1 augustus 2000 een voorstel voor een verordening van de 
Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi (PB C 337 E van 28.11.2000, blz. 278) ingediend. 

De EU-lidstaten konden het evenwel in het jaar 2003 niet eens worden over een door 
gebruikers geaccepteerde regeling met betrekking tot het Gemeenschapsoctrooi. De 
"gemeenschappelijke politieke benadering" van de Raad van 3 maart 2003 (document 
7159/03 van de Raad van de Europese Unie) was daardoor gedoemd om te mislukken. Een 
nieuwe poging werd ondernomen met de mededeling van de Commissie "Verbetering van het 
octrooisysteem in Europa" (document COM(2007)0165) van 3 april 2007.

De sinds die tijd ondernomen hervormingsinspanningen hebben inmiddels tot een 
gebruikersvriendelijke herziening van de ontwerpverordening betreffende het 
Gemeenschapsoctrooi geleid, alsook tot het uitwerken van een ontwerpovereenkomst ter 
instelling van een gemeenschappelijke rechtspraak voor Europese en Gemeenschapsoctrooien.
Met betrekking tot de door indiener opgeworpen vragen inzake geschillenbeslechtings- en 
arbitrageprocedures bij de WIPO in Genève moet erop worden gewezen, dat deze in 
overeenstemming met de daar geldende regelingen openstaan voor de betrokkenen. Het eerder 
genoemde ontwerp van het instellen van een gemeenschappelijke rechtspraak voorziet in 
artikel 17 in de inrichting van een "Patent mediation and arbitration centre" op EU-niveau. 
Artikel 44 van dit ontwerp voorziet bovendien in bepalingen voor verzoeken tot 
rechtsbijstand. 

De eventuele invoering van een wachttijd op Gemeenschapsniveau maakt geen onderdeel uit 
van de huidige discussie over EU-octrooihervormingen. Dergelijke kwesties kunnen
eventueel in het kader van de internationale onderhandelingen in Genève opgevolgd worden.

Conclusies

Bijgevolg wordt het verzoekschrift op de eerder genoemde wijze in aanmerking genomen.


