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Amendement 156
Artikel 3 bis (nieuw)

 De lidstaten zorgen ervoor dat 
gegevensverwerking niet wordt beschouwd 
als een gebied van de technologie in 
octrooirechtelijke zin en dat innovaties op 
het gebied van gegevensverwerking geen 
uitvindingen zijn in octrooirechtelijke zin. 
De verwerking, de manipulatie en de 
presentatie van informatie behoren 
daarentegen niet tot een technisch gebied, 
zelfs indien daartoe technische apparaten 
worden gebruikt. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt artikel 27 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de 
intellectuele eigendom (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
TRIPs) aan de hand van een negatieve definitie van "gebied van de technologie" verduidelijkt. 

Gegevensverwerking is een tak van de wiskunde, een geestelijke aangelegenheid waar de 
innoverende vooruitgang zich op het terrein van het abstracte situeert en de technische 
aspecten, als die er al zijn, gekend en triviaal zijn. Dit amendement tast geenszins de 
octrooieerbaarheid van computers zelf aan, noch van processen om de abstracte 
gegevensverwerkingsmachine vorm te geven in silicium, hout of DNA.

Strikt genomen wordt software met dit amendement niet eens van octrooieerbaarheid 
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uitgesloten. Het amendement zorgt veeleer voor een verbod op de extensieve interpretaties 
van artikel 27 van de TRIPS-overeenkomst, die gebruikt zijn om artikel 52 van het Europese 
Octrooiverdrag te omzeilen en de vrijheid van de rechtbanken om dit artikel op zinvolle wijze 
te interpreteren, te beperken. Zo wordt er met dit amendement voor gezorgd dat de TRIPs-
overeenkomst niet zo kan worden geïnterpreteerd dat software-octrooien ermee verplicht 
worden gesteld, zonder dat het een bepaling bevat met betrekking tot de vraag of software-
octrooien zijn toegestaan of niet. 
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Amendement 157
Artikel 4, lid 1

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

1. Programma's voor computers zijn geen 
uitvindingen in octrooirechtelijke zin.

Or. en

Motivering

In artikel 52, lid 2 van het Europees Octrooiverdrag wordt bepaald dat programma's voor 
computers geen uitvindingen in octrooirechtelijke zin zijn. Het is een goed idee deze bepaling 
in de EU-regelgeving over te nemen. De bijkomende regel van artikel 52, lid 3 (de uitsluiting 
heeft alleen betrekking op computerprogramma's als zodanig), moet worden overgenomen in 
een bijkomende bepaling (amendement op artikel 4, lid 2), waar de bovenstaande bepaling 
ook wordt verduidelijkt. De EU-regelgeving moet duidelijker, niet onduidelijker, dan artikel 
52 van het Europees Octrooiverdrag zijn.


