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Amendement 68
Artikel 6 bis (nieuw)

 Artikel 6 bis
Uitzondering in het kader van de 

interoperabiliteit
De lidstaten zorgen ervoor dat het gebruik 
van een geoctrooieerde, in computer 
geïmplementeerde uitvinding voor de 
ontwikkeling, productie, verkoop of het 
gebruik van een 
computerprogrammaproduct of - dienst 
geen inbreuk vormt, indien een dergelijk 
gebruik onontbeerlijk is om de 
interoperabiliteit van een 
computerprogramma met andere 
computerprogramma's te garanderen, 
tenzij het octrooi een goedgekeurde norm 
betreft van een erkende normalisatie-
organisatie, en de octrooihouder gebonden 
is door een gemakkelijk op te leggen 
openbare verplichting, mits op een tijdige 
manier in het kader van een 
normalisatieproces waardoor een licentie 
voor het octrooi rechtmatig beschikbaar 
wordt onder billijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden.

Or. en
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Motivering

Indien het gebruik van een techniek nodig is voor de interoperabiliteit van twee 
computerprogramma's, mag het gebruik van de techniek niet worden verboden, omdat de 
techniek onder een octrooi valt. Interoperabiliteit tussen computerprogramma's die op 
elektronische producten worden gebruikt, is een groot aandachtspunt voor normalisatie-
organisaties op het gebied van informatie en communicatie. Om de waarde van technische 
bijdragen voor normalisatie-organisaties te erkennen en toch het openbaar belang te 
beschermen door ongerechtvaardigde monopolieposities inzake octrooien te voorkomen, 
moeten octrooilicenties makkelijk voor alle gebruikers van de techniek beschikbaar zijn.
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Amendement 69
Overweging 20 bis (nieuw)

 (20 bis) Voor de toepassing van artikel 6 bis 
is een "erkende normalisatie-organisatie" 
een lichaam, organisatie of instelling die 
open normen in het openbaar belang 
creëert en waarbinnen voortdurend normen 
op basis van een open 
besluitvormingsprocedure worden 
ontwikkeld die voor alle betrokken partijen 
toegankelijk is overeenkomstig objectieve 
en redelijke criteria. Een open norm is een 
technische specificatie die voor toepassing 
door alle partijen beschikbaar is welke zijn 
geïnteresseerd in het aanbieden van 
toepassingen waarin de normen 
gerespecteerd worden Een dergelijk 
organisatie kan op nationaal, 
transnationaal of internationaal niveau 
worden opgericht en een 
overheidsinstelling zijn, een particuliere 
onderzoeksinstelling die als 
overheidsinstelling functioneert, een 
particuliere vrijwillige organisatie of een 
particulier industrieconsortium op 
voorwaarde dat een representatief gedeelte 
van de industrie betrokken is bij het 
vaststellen van de norm op een 
transparante wijze. Tot de erkende 
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internationale normalisatie-organisaties 
behoren die welke zijn opgesomd in de 
bijlagen I en II bij richtlijn 98/34/EG van 
het Europees Parlement en de Raad , als 
geamendeerd, de Internationale 
Organisatie voor Normalisatie, de 
Internationale Elektrotechnische 
Commissie, de Internationale 
Telecommunicatie-unie, 
onderzoeksinstellingen die als 
overheidsinstellingen functioneren, 
particuliere vrijwillige organisaties zoals de 
Internet Engineering Task Force, en 
particuliere industrieconsortia zoals het 
World Wide Web Consortium of het Digital 
Video Broadcasting-consortium.  

Or. en

Motivering

Open normen zijn in het openbaar belang en hun goedkeuring en gebruik worden door een 
breed scala van instellingen aangemoedigd en erkend. Met deze definitie wordt verduidelijkt 
wat bedoeld wordt met een erkende normalisatie-organisatie voor wat betreft de rol ervan bij 
het vaststellen van open normen.
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Amendement 70
Overweging 20 ter (nieuw)

 (20 ter) Billijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 6 bis houden in dat 
met het verlenen van de licentie geen anti-
concurrerende, exclusieve of buitensporige 
redenen gemoeid mogen zijn en dat 
rekening wordt gehouden met de belangen 
van alle belanghebbende partijen, met 
inbegrip van het openbaar belang bij het 
toestaan van open toegang tot de 
geoctrooieerde techniek voor de doeleinden 
van interoperabiliteit, en met de noodzaak 
om onbetaalbare kosten te voorkomen in 
het geval van normen waarvoor 
meervoudige licenties van meerdere 
bronnen nodig zijn, alsmede met het feit dat 
de licentiegever reeds winst kan verwachten 
uit de verhoogde verkoop van zijn product 
dankzij een verbeterde interoperabiliteit. 
Indien er vergoedingen moeten worden 
betaald, dan zou hierin louter en alleen de 
innoverende bijdrage tot uiting moeten 
komen en geen opbrengst van het 
monopolie of strategische waarde of 
inkomsten die slechts voortvloeien uit het 
feit dat rivalen kunnen worden uitgesloten 
van het aanbieden van interoperabele 
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producten. De licentie dient onherroepelijk 
te zijn en de octrooibezitter moet tijdens de 
lopende onderhandelingen of het oplossen 
van geschillen geen rechterlijk verbod 
aanvragen tegen potentiële licentiehouders 
die verklaren dat zij bereid zijn billijke, 
redelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden te accepteren.
"Niet-discriminerende voorwaarden" 
houden in dat alle licentiehouders en 
licentiegevers in een vergelijkbare situatie, 
met inbegrip van eventuele eigen 
downstreamactiviteiten van de 
licentiegever, onder dezelfde voorwaarden 
toegang tot de technologie  moeten hebben 
om allen in staat te stellen onder gelijke 
voorwaarden te concurreren, tenzij er een 
objectieve rechtvaardiging voor een 
verschil bestaat en dit verschil in 
verhouding staat tot het verschil in de 
omstandigheden. Er mag geen feitelijke 
discriminatie plaatsvinden tussen de 
verschillende ontwikkelings- en 
licentiemodellen en de licentiegever moet 
derhalve, ten minste als optie, voorwaarden 
aanbieden die verenigbaar zijn met de 
eigenaars- en de open bron-
ontwikkelingsmodellen.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat de eigenaar van een octrooi een licentie voor de 
interoperabiliteit verleent onder voorwaarden die de waarde van de beschermde innovatie 
weerspiegelen en niet op basis van de waarde van het octrooi doordat de toegang tot de 
markt voor het interoperabele product wordt verhinderd. Het belang van de derde partij bij 
de ontwikkeling van interoperabele producten en het openbaar belang bij de toegang tot 
interoperabele producten is rechtstreeks afhankelijk van de kosten en gemakkelijke 
beschikbaarheid van de licentie. De voorwaarden voor een licentie zouden niet mogen 
worden gebruikt om enig specifiek softwareontwikkelingsmodel uit te sluiten van het gebruik 
van een techniek die onontbeerlijk voor de interoperabiliteit is.


