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Welkom vanuit de Walvis!

Enkele octrooirechtelijke hoogtepunten
• Geldigheid: de PSA in de problemen
• Inbreuk: nieuwe Nederlands/Europese equivalentie-toets
• “Varia”
•

COVID19 en ViCo’s

•

Indicatietarieven & omvang van processtukken

•

Pas op met hulpverzoeken…

•

Interessante vakliteratuur

Varia: zoomenzo
• Het nieuwe normale procederen
• Nederlandse octrooi ViCo’s werken prima (EPO, eat
your hart out – T1807/15)
• Gelijktijdig schriftelijk pleidooi, kort schriftelijk nader
antwoord, vragen van de rechtbank, mondelinge re- &
dupliek

Varia: Indicatietarieven & omvang
processtukken
• Indicatietarieven (sinds 1 september 2020)
• Eenvoudig/normaal/complex/zeer complex
• KG: 10k-120k, bodem 30k-250k
• Nog geen beslissingen, wel al discussies

• Omvang processtukken hoger beroep (per 1 april 2021)
• Memories max. 25 pp, max. 60 pp in octrooizaken
• Forse kritiek, o.a. Pors, IE-Forum 4 januari 2021

Varia: pas op met hulpverzoeken…
• HR 19 april 2019 (HP/DR): toetsen aan duidelijkheidsvereiste (art.
84 EOV)
• Rb Den Haag 29 juli 2020 (Biogen/Richter), Rb Den Haag 11
november 2020 (MSD/Wyeth): onvoorwaardelijk hulpverzoek =
erkenning nietigheid? Zie noot Kleemans bij BIE 2020/19
• HR 14 februari 2020 (High Point/KPN): uiterlijk bij MvA, maar
onder omstandigheden kan (tijdige) latere centrale Europese
beperking (te) ruime vernietiging voorkomen: “Dit laat onverlet
dat het zowel High Point als KPN in beginsel vrijstaat om de
geldigheid van het octrooi in de beperkte vorm in een nieuw
geding alsnog aan een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen.”

Varia: GRUR Festschrift voor Dr. Meier-Beck

Varia: De Nieuwe Van Nispen

Problem and Solution Approach problemen…

“PSA is niet verplicht”
•

Art. 56 EOV / 6 ROW: inventief is wat “niet op een voor de hand liggende
wijze voortvloeit uit de stand van de techniek”

•

Art. 4 (2) ROW: “De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen
voor de dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk is
gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing
of op enige andere wijze.”

•

PSA is hulpmiddel, geen Wet van Meden en Perzen
•

AG Van Peursem: “De PSA is volgens mij, zo al sprake is van recht in de zin van art.
79 RO, hoogstens soft law” (conclusie bij HR 26 juni 2020, fulvestrant)

•

Zie ook HR 7 juni 2013 (escitalopram): de rechter is niet gehouden de PSA toe te
passen bij de beoordeling van inventiviteit

Maar niet toepassen PSA is verdacht…
•

Hof Den Haag 21 april 2020 (DR c.s. / Samsung): “4.2.45 Zonder overigens een

deugdelijke problem solution approach analyse te hebben gemaakt formuleert DR c.s. het
op te lossen objectieve probleem als (…)”

•

Hof Den Haag 17 September 2019 (Novartis / Teva, everolimus): “4.13 Het standpunt van
Teva dat de problem solution approach (PSA) in dit geval niet geschikt zou zijn om de
inventiviteit te beoordelen, omdat daarmee het zicht op het gehele veld van
kankeronderzoek zou worden ontnomen, wordt verworpen. (…) Daarmee gaat Teva eraan

voorbij dat die documenten niet (allemaal) tot de algemene vakkennis behoren, zodat het
uitgaan van een combinatie van al die documenten tot een niet realistische beoordeling,
beïnvloed door hindsight, leidt. Juist door de PSA te hanteren wordt een ‘ex post analysis’
benadering voorkomen. Het hof zal daarom de inventiviteit beoordelen aan de hand van
de PSA.”

Selectie meest nabije stand van de techniek
•

Belangrijk onderdeel, maar nog geen ‘vertikale’ vaste lijn in de rechtspraak

•

Wel al sinds jaar en dag vaste rechtspraak van de Rb: octrooi moet inventief zijn
tov ieder reëel uitgangspunt, ook als verder verwijderd dan (wat de
octrooihouder aanvoert als) de meest nabije stand van de techniek

•

“Reëel uitgangspunt”: in principe alles wat tot hetzelfde (of nauw verwant)
technische gebied behoort. Of de ‘springplank’ succesvol was of niet, doet niet
ter zake; het gaat om de afstand tot de uitvinding (Rb Den Haag 26 januari 2011)

•

Vb: Rb Den Haag 22 augustus 2018 (ASML/Nikon): “Het betoog van Nikon dat
stand van de techniek die ziet op een droge immersiemachine nooit als
uitgangspunt kan dienen bij de beoordeling van de inventiviteit van een octrooi
dat ziet op immersielithografie, wordt in zijn algemeenheid verworpen. Dat zal
zich, wanneer die beoordeling zoals hier plaatsvindt met behulp van de PSA,
moeten vertalen in de verschilkenmerken.”

Hof: alleen het “méést” realistische
uitgangspunt?
• In het verleden weinig hof-rechtspraak over meerdere uitgangspunten,
waarschijnlijk omdat partijen het in HB eens waren over CPA
• Hof neigt in twee recente uitspraken evenwel naar engere en wat ‘circulaire’
benadering: is alleen de meest nabije stand van de techniek een realistisch
uitgangspunt?
• Hof Den Haag 21 april 2020 (Digital Revolution c.s. / Samsung –
lekkage / vervorming cartridges)

• Hof Den Haag 18 augustus 2020, NPS / Accord (cinalcalcet)

Meest realistische uitgangspunt
•

Hof Den Haag 18 augustus 2020 (NPS/Accord, cinacalcet):

•

Selectie-uitvinding: nieuwe stof uit bekende groep

•

Dan is voor een inventieve selectie een verrassend effect vereist
(verrassend nieuw effect, of bekend effect in verrassende mate),
anders slechts willekeurige variant

•

Stand van de techniek: een “lead compound” waarvan specifieke
activiteitswaarde (EC50) bekend was (NPS 568), en een paar andere
stoffen geopenbaard als “most active compounds tested to date”
maar zonder specifieke EC50 (w.o. NPS 646, met meer structurele
overeenkomsten met de geclaimde stof)

•

Cinacalcet beter dan NPS 568, maar niet dan NPS 646 (post
published evidence)

•

Rb vernietigt: cinacalcet moet inventief zijn tov elke bekende
verbinding uit de stand van de techniek

(Meest realistische uitgangspunt)
•

Hof: nee, (alleen) NPS 568 is de meest nabije stand van de techniek, want:
•

Veruit best gerapporteerde concrete waarde

•

Aangemerkt als “lead compound” in de stand van de techniek, dus
meest veelbelovend

•

Geen reden voor de vakman om aan te nemen dat de andere
bekende stoffen (w.o. NPS 646) betere of zelfs maar vergelijkbare
activiteit hebben, dus geen “realistisch (alternatief) uitgangspunt”

•

Grotere structurele overeenkomst tussen cinacalcet en NPS 646
doet daaraan niet af

•

Uitgaande van NPS 568 is de betere activiteit van cinacalcet
verrassend / niet voor de hand liggend. Inventieve selectie

(Meest realistische uitgangspunt)
“4.12 (…) Een uitgangspunt is eerst realistisch indien het door de gemiddelde vakman, in
aanmerking genomen zijn algemene vakkennis en de stand van de techniek, op de
aanvraagdatum daadwerkelijk als een goed uitgangspunt voor zijn onderzoek zou worden
beschouwd (vgl. T 870/96: “as closest prior art a ‘bridgehead’ should be selected, which
said skilled person would have realistically taken under the ‘circumstances’ of the claimed
invention”). Slechts indien hij meerdere gelijkwaardige uitgangspunten zou hebben (dus
als er meer verbindingen kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de
techniek), zal de uitvinding inventief moeten zijn uitgaand van ieder van die gelijkwaardige
realistische uitgangspunten (vgl. de TKB in T 824/05: “… situation of two alternative
starting points equally suitable for the assessment of inventive step”). (…)”.

•

Hof kijkt alleen naar andere/meerdere uitgangspunten als die gelijkwaardig
zijn (als niet gelijkwaardig, maar verder weg gelegen, dan niet realistisch?)

•

Cassatie ingesteld

(Meest realistische uitgangspunt)
•

Staat niet op zichzelf. Zie ook Hof 21 april 2020 (DR/Samsung):
“4.2.47 (…) Daarvan uitgaand valt niet in te zien, en DR c.s. heeft niet voldoende
steekhoudend toegelicht, waarom een van de door DR c.s. genoemde documenten zou
kunnen worden aangemerkt als meest nabije stand van de techniek. Het gaat er immers
niet om dat dit document de meeste structurele kenmerken gemeen heeft met de
uitvinding, maar dat het document voor de gemiddelde vakman het meest geschikte
uitgangspunt is bij zijn zoektocht naar een oplossing van zijn probleem. Geen enkel

document heeft betrekking op (de oplossing van het probleem van) afvaltonerlekkage of
openbaart (een aanwijzing voor) de hiervoor onder (a) – (c) genoemde inzichten.”

• Ook hier vereist het Hof “het meest geschikte uitgangspunt”
• Overigens past het Hof vervolgens alsnog de PSA toe op wat DR als meest
nabije stand van de techniek heeft aangevoerd
• Ook hier cassatie ingesteld

Equivalentie

Nieuwe toets
•

Vroeger: function-way-result of insubstantial differences test (overgewaaid
uit de VS)

•

Hof Den Haag 27 oktober 2020 (Eli Lilly/Fresenius, pemetrexed), zie noot
Den Hartog bij BIE 2020/22
•

Hof wil aansluiten bij Duitsland, Frankrijk, Engeland

•

Twee stappen benadering

•

Stap 1: “letterlijke inbreuk”, conclusies uitleggen in het licht van
beschrijving en tekeningen vanuit perspectief gemiddelde vakman
met zijn algemene vakkennis

•

Stap 2: beoordeling equivalentie

(Nieuwe toets)
• Stap 2: vier vereisten voor equivalentie:

i.

ii.

dat het afwijkende element technisch gelijkwaardig is aan
het geclaimde kenmerk (dezelfde functie vervult):
“technische equivalentie”
dat het vanuit oogpunt van billijke bescherming passend is
om rekening te houden met equivalenten (ligt het voor de
vakman voor de hand de uitvinding ook toe te passen met
afwijkende elementen)
•
Ten tijde van de inbreuk
•
Mate van vernieuwing relevant (dan moeilijker alle
varianten al op de prioriteitsdatum te bedenken en
beschrijven)

(Nieuwe toets)
• (Stap 2: equivalentie vereist:)
iii.

iv.

•

dat het vanuit oogpunt van redelijke rechtszekerheid
passend is om in een concreet geval equivalentie te
erkennen
•
Als leer octrooi duidelijk breder is dan
bewoordingen conclusies, en
•
Geen goede grond bestaat voor beperking
beschermingsomvang tot geclaimde kenmerk (niet
alleen zo bij afstand)
dat de equivalente variant niet al bestond/voor de hand lag
in de stand van de techniek (Gillette/Formstein)

Eisen i.-iii. mooi in lijn met UK en Duitsland, eis iv.
Nederlandse toevoeging

(Nieuwe toets)
•

Toepassing: Fresenius’ pemetrexed zout (pemetrexed tromethamine)

equivalent aan geclaimde pemetrexed natrium, want:
i.

Afwijkend zout heeft dezelfde functie (neutraliseren anionen tbv
bewaring en verhandeling)

ii.

Leidt tot billijke bescherming (leer uitvinding breder dan
zoutkeuze)
•
NB: eigen octrooi FR niet relevant. Dat equivalent nieuw
en inventief is, sluit niet uit dat ook de leer van het
octrooi wordt toegepast.

iii.

Geen strijd met redelijke rechtszekerheid (wederom: leer
uitvinding breder dan zoutkeuze + geen goede grond voor
aannemen beperking tot natrium te vinden in octrooi, algemene
vakkennis of verleningsdossier)
•
NB: beperking tot natrium gebaseerd op 123(2) EOV, sluit
beroep op equivalentie niet uit

iv.

Gillette verweer niet van toepassing

Toch nog oude toets…
•

Hof moet zelf ook nog even wennen aan zijn mooie nieuwe toets

•

Den Haag 16 februari 2021 (Tomra/Kiremko, stoomschilmachines)
•

Tomra’s octrooi claimt afsluitklep die drukvat afsluit/dicht houdt
“only by exposure to the pressure of the steam within the pressure
vessel”

•

Kiremko gebruikt afsluitklep met motor voor openen en sluiten. De
klep sluit dus niet ‘only’ door de druk in het vat.

•

Hof: geen equivalentie, want “geen sprake van een ondergeschikt
verschil dat geen effect heeft op de functie, wijze en resultaat van de
uitvinding” (ingewikkelder, meer slijtage, meer onderhoud)

•

Bovendien niet passend ihlv redelijke rechtszekerheid: woordje
‘only’ was toegevoegd om af te bakenen van stand van de techniek

•

Had best gepast onder nieuwe toets (vereisten I en III en mogelijk IV
niet gehaald)

Groeten vanuit de Walvis!
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