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29.6.2005 A6-0207/63

AMENDEMENT 63
ingediend door Piia-Noora Kauppi en John Purvis, namens de PPE-DE-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A6-0207/2005
Michel Rocard
Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 
2002/0047(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement van het Parlement

Amendement 63
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
1. De lidstaten zorgen ervoor dat licenties 
gemakkelijk en rechtmatig beschikbaar zijn 
om het gebruik van een geoctrooieerde, in 
computers geïmplementeerde uitvinding 
mogelijk te maken onder redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden, indien dit 
gebruik
a) onontbeerlijk is voor de interoperabiliteit 
tussen computerprogramma's en
b) in het openbaar belang is. 
2. Onverminderd andere rechtsmiddelen 
die krachtens het mededingingsrecht 
toepasselijk kunnen zijn, is het octrooi niet 
afdwingbaar, voorzover een dergelijke 
gedwongen toepassing een inbreuk vormt 
op artikel 81 en/of 82 van het Verdrag of 
hiertoe bijdraagt.
3. Bij redelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden, met inbegrip van een 
vergoeding, wordt met name gelet op: 
a) het openbaar belang van het toestaan 
van een open toegang tot de geoctrooieerde 
uitvinding,
b) de marktpositie van de eigenaar van een 
octrooi, indien deze tevens leverancier van 
een computerprogramma is dat van de 
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geoctrooieerde uitvinding gebruikmaakt,
c) het gedrag van de eigenaar van het 
octrooi met betrekking tot het toestaan of 
weigeren van een licentie in het kader van 
het octrooi voor een dergelijk gebruik,
d) de kosten voor het verkrijgen van de 
nodige licenties van andere relevante 
rechthebbers voor het gelicentieerde 
product, systeem, netwerk of dienst, en
e) de algemeen geldende zakelijke 
voorwaarden, met inbegrip van de 
distributiemethoden, en de licentiekosten 
voor dit soort product, systeem, netwerk of 
dienst waarvoor interoperabiliteit nodig is.
4. Met betrekking tot het in paragraaf 1 
bedoelde gebruik bestaat geen mogelijkheid 
van een rechterlijk verbod, tenzij de 
potentiële licentiehouder heeft geweigerd 
om een licentie voor het gebruik van de 
geoctrooieerde uitvinding te verwerven.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te zorgen voor een redelijke en gemakkelijke 
interoperabiliteit van licenties in het licht van mogelijke buitensporige wettelijke intimidatie 
door dominante marktdeelnemers.
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29.6.2005 A6-0207/64

AMENDEMENT 64
ingediend door Vittorio Prodi, namens de ALDE-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A6-0207/2005
Michel Rocard
Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 
2002/0047(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement van het Parlement

Amendement 64
Artikel 5, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
computerondersteunde uitvindingen door 
het auteursrecht worden beschermd. Op 
octrooien kan door de uitvinder een beroep 
worden gedaan voor extra bescherming, 
behoudens de volledige onthulling van de 
uitvinding.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel de gedachte achter het wettelijke instituut van het octrooi te 
verduidelijken. Middels een octrooi wordt het monopolie verleend over de economische 
exploitatie van een idee op basis van een uitvinding in ruil voor de volledige onthulling van 
de uitvinding.
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29.6.2005 A6-0207/65

AMENDEMENT 65
ingediend door Toine Manders, namens de ALDE-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A6-0207/2005
Michel Rocard
Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 
2002/0047(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement van het Parlement

Amendement 65 

Gemeenschappelijk standpunt

verwerpt het gemeenschappelijk standpunt.

Or. en

Motivering

De ALDE-Fractie in het EP geeft er de voorkeur aan dat de Europese Commissie eerst komt 
met een voorstel voor een daadwerkelijk communautair octrooi waardoor een democratische 
controle door het Europees Parlement op het Europees Octrooibureau mogelijk wordt, die als 
agent voor het communautair octrooi optreedt. Met het oog op de rechtszekerheid en het 
verwezenlijken van de doelstelling van Lissabon, is het wenselijk om in de gehele Europese 
Unie over één enkel octrooistelsel te beschikken. Na de invoering van een dergelijk stelsel 
kunnen we het debat heropenen over de noodzaak van een richtlijn over de 
octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen. Momenteel bestaat er 
te veel dubbelzinnigheid over de reikwijdte van de richtlijn en is er sprake van een 
misverstand over waar de lijn moet worden getrokken tussen de octrooieerbaarheid van 
software-octrooien als zodanig en de octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde 
uitvindingen.
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AMENDEMENT 66
ingediend door Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A6-0207/2005
Michel Rocard
Octrooieerbaarheid van in computers geïmplementeerde uitvindingen

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 
2002/0047(COD))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement van het Parlement

Amendement 66
Artikel 5, lid 2

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.

2. Een conclusie betreffende een 
computerprogramma, hetzij op zichzelf 
hetzij op een drager, is niet toegestaan. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de niet-
geautoriseerde levering of invoer van een 
computerprogramma, dat een essentieel 
onderdeel of een product of proces vormt, 
dat overeenkomstig lid 1 rechtsgeldig is 
geclaimd, een inbreuk vormt. 

Or. en

Motivering

Het niet beschikken over programmaclaims stelt de EU bloot aan ingevoerde programma's 
die rechtsgeldig octrooieerbare methoden namaken zonder een verweermiddel. De tweede 
bepaling vormt een uitbreiding van de inbreukbepalingen die in het nationale recht van 
toepassing zijn, maar die niet grensoverschrijdend van kracht zijn. De geoctrooieerde 
uitvinding blijft de methode/het apparaat, maar een importeur (bijvoorbeeld uit China) 
verkeert momenteel in dezelfde rechtspositie als die welke binnen de lidstaat opereren.


