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1. 70 jaar geleden eerste voorstel Europees octrooisysteem  † 

2. Verdrag van Luxemburg † 

3. EPLP † 

4. UPC (Unified Patent Court) en UP (Unitary Patent) 

• Verdrag (UPCA) tussen (willing) EU landen en Verordeningen 

(mbt vertaling en mogelijkheid om één octrooi (Unitary Patent) te 

verkrijgen voor territoir UPC) 

• Treedt in werking 1-1-2014 of 3 maanden na 13 ratificaties 

waaronder F, UK, D 

• Art. 1: Lidstaten 

• Art. 22: De overeenkomst sluitende lidstaten: Zie ook Art. 84 

• Stand  ratificatie: 15 landen  maar nog niet UK en Duitsland 

UPC 
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• Brexit?: UK verlaat EU in maart 2019 

• UK ratificeert vóór maart 2019: Alleen Boris moet nog tekenen 

• Eind februari: All IP practitioners asked the new minister for IP 

(Sam Gyemak) to ratify and mentioning long term participation in 

the so-called Withdrawal Agreement (to be finalised in next 

Council Meeting March 22/23). 

There will be a transitional period (?) during which also the two 

Regulations will apply and the necessary changes to UPCA can 

be achieved 

• Kan de UK lid blijven van UPCA? 

• Kan het UP geldig blijven voor de UK? 

Antwoord: Ja, als UK ECJ accepteert (?) 

Ho: Toch toekomst voor niet EU landen (zoals CH, N) ? 

 

 

UK 
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 Net vóór ratificatie door President klacht advocaat bij het 
constitutionele Hof (300 pagina’s) zoals wet is niet met de vereiste 
meerderheid aangenomen, Board of Appeal zijn niet onafhankelijk, 
rechters niet onafhankelijk, strijd met EU recht etc. 

 President Hof vraagt President niet te ratificeren 

 Zaak staat op de rol voor 2018: of niet ontv. of afwijzen of einde UPC! 

 Wordt de zaak in 2018 beslist en geratificeerd vóór Brexit? 

 Is dat nodig zolang UK maar als EU lid heeft geratificeerd? 

 Amendement van ultra rechts in nieuw Duits Parlement: stap uit UPC 

 

Ondertussen 

 Werk aan perfectionering Rules of Proceedings en IT 

 Gebouwen staan klaar 

 

 

Duitsland 
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UPC locations 

Duitsland 
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UPC locations 

Italië 
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UPC locations  

Zweden 
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Conclusie 

 

 Pessimist: het wordt niets! 

 Optimist: Court open 1-1-2020 na 6-8 maanden 

“Provisional Application”(selectie rechters etc.) 

 

Duitsland 
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1. UPC: NL divisie concurreert met anderen 

 

2. NL (rechters) nog steeds goede reputatie 

Deuk(je) door problemen bij rechtbank. 

Minder zaken? Geen 50? 

 

NL 
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Wat moet gebeuren: 

1. Pas VRO aan aan Rules of Procedure 

2. Accepteer Engels als procestaal in internationale 

zaken (ook met een NL gedaagde als deze 

daardoor niet in verdediging wordt geschaad) 

3. Rechters: spreek op congressen/hoge kwaliteit 

vonnissen 

4. Octrooiadvocatuur: Verenig u en heb een marketing 

plan (spreek, schrijf, organiseer mock trials, Dutch 

division etc.).  

NL 
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 Batistelli: veel onrust 1 juli 2018: Antonio Campinos, nw President 

 

 

 

 

EOB 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir1fiz5OjZAhWLLcAKHY4UB-sQjRwIBg&url=https://www.epo.org/news-issues/press/background/president.html&psig=AOvVaw2KIENO2JoGRvOh7B_3fOXz&ust=1521012786699054
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq6vjy5OjZAhWKKMAKHZ_SDS8QjRwIBg&url=https://www.iphalloffame.com/&psig=AOvVaw2hjut7JP6xIoSngZHQd-FN&ust=1521012943342551


 Veel verlenen: veel geld. Kwaliteit ↓ 46% is tevreden 

 Druk op examiners op productie 

 Voorbeeld verleend octrooi EP 2700769 (prioriteit 23 augustus 2012) 

“1. A hairdressing salon (1) comprising at least one styling station 

(3), which is embodied in a room (5), wherein the room (5) is 

arranged in a mobile structure (7), which can be displaced by 

means of a lifting tool, characterized in that the mobile structure (7) 

has at least one window (13).” 

2. The mobile structure is a container box  

3. The mobile structure has at least one door 

 

EOB 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcicuA4OjZAhWIKsAKHT7qAw4QjRwIBg&url=https://www.cnn.com/2012/08/30/showbiz/taylor-trailer-trashed/index.html&psig=AOvVaw2q2y6Ea5DOH6s-hMblbSRF&ust=1521011628909456


 Divisionals: Effect terugdraaien 24 maanden regel 

 

 Grote rechtsonzekerheid: vele nietige octrooien resp. 

duikboot octrooien 

 

 Bovendien: lange oppositieprocedures van (zeker in 

eerste instantie) dubieuze kwaliteit 

Administrative Council: Politiek orgaan zonder kennis en 

wil om iets te doen 
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Art. 53 EOV: niet vatbaar voor Octrooi zijn: 

 

“planten- of dierenrassen of werkwijzen van 

wezenlijk biologische aard, geheel bestaand uit 

natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen of 

selecties voor de voortbrenging van planten of 

dieren alsmede de  hierdoor verkregen 

voortbrengselen.”   

Nieuw recht 

A) Dieren en Planten 
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Dieren en planten die het resultaat waren van wezenlijk 
biologische werkwijzen werden door het EOB en de Enlarged 
Board (G2/12 G2/13) wel octrooieerbaar geacht. Het Hof in Den 
Haag 28 mei 2013 was het daarmee eens in een uitgebreid en 
goed gemotiveerd arrest.  

 

De Europese Commissie (na lobbyen door Nederland) in 2017 
heeft nu gezegd dat dat onjuist is en in strijd met de 
Biotechnologie Richtlijn. Het EOB houdt de verlening van 
dergelijke octrooien aan.  

 

Het ECJ zal moeten beslissen maar het is niet te verwachten dat 
het ECJ anders zal oordelen nu daar politieke ethische motieven 
een grotere rol spelen dan juridische analyse.   

A. Dieren en Planten 
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1. Het beleid van het CBG (dat vergunning verleend 

om een geneesmiddel in NL op de markt te brengen 

is zodanig dat het enerzijds (“carve out” in bijsluiter) 

het generieken (terecht) mogelijk maakt om een 

generiek product voor de niet meer door het octrooi 

beschermde indicatie op de markt te brengen maar 

anderzijds de facto alles doet om ook de goedkope 

generieke geneesmiddelen voor de wel door een 

octrooi beschermde indicaties te laten gebruiken. 

Het Hof stelt vragen aan ECJ (Hof 4 juli 2017 re 

Warner-Lambert) 

B. Tweede medische indicatie 
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2. Rb (re Sun-Novartis, 5 april 2017) en HR het Hof 
corrigerend (re MSD-Teva 3 november 2017) geven 
wel (enige) praktische bescherming aan tweede 
medische indicatie. 
 
Generiek moet in ieder geval alles doen wat redelijk 
is om inbreukmakend gebruik te voorkomen. 
 

     N.B.: MSD-TEVA “corrigeert” Senseo m.b.t. 
indirecte inbreuk. Verkoop van “middel dat 
dienstbaar is aan het concept van de 
uitvinding” is indirecte inbreuk. 

B. Tweede medische indicatie 
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1. Ondanks duidelijke jurisprudentie van de Hoge 
Raad neiging feitelijke instanties met name 
rechtbank om de facto “purposive construction” 
van UK te volgen en niet te willen weten van 
equivalentieleer. 
 

2. Lichtpunt: Supreme Court UK 12 juli 2017 (re 
Actavis vs Eli Lilly) 
Afscheid: Purposive construction 
Aanvaarding: doctrine of equivalence 
Belangrijke rol voor uitvindingsgedachte! 

C. Beschermingsomvang 
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3. NL : HR  ≈ UK 

 

Toekomst: 

1. Is er sprake van “letterlijke” inbreuk 

2. Is er sprake van equivalent 

 

Duitsland  UK en NL 

Resultaat: perfecte harmonisatie 

 

 

C. Beschermingsomvang 
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