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Misbruik emp door octrooihouders

• Misbruik economische machtspositie

• Afgesplitste octrooiaanvragen

• Recente ontwikkelingen

• Discussie
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Voor we beginnen

• Persoonlijke observaties

• Geen officiële stellingnames 

• Chatham House Rules
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Misbruik emp

Artikel 102 VWEU
Onverenigbaar met de interne 
markt en verboden, voor zover de 
handel tussen lidstaten daardoor 
ongunstig kan worden beïnvloed, is 
het, dat een of meer 
ondernemingen misbruik maken 
van een machtspositie op de 
interne markt of op een wezenlijk 
deel daarvan

Artikel 24 Mw
Het is ondernemingen verboden 
misbruik te maken van een 
economische machtspositie.
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AstraZeneca (C-457/10)

• Informatie aan octrooibureaus voor ABC

• Intrekken marktvergunningen
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AstraZeneca (C-457/10)
"Zoals het Gerecht heeft opgemerkt, staat de vraag of in strijd met artikel 
82 EG misbruik is gepleegd immers los van de vraag of het betrokken 
gedrag al dan niet in overeenstemming is met andere rechtsregels en 
bestaat misbruik van machtspositie in de meeste gevallen uit gedragingen 
die voor het overige, volgens andere rechtstakken dan het 
mededingingsrecht, rechtmatig zijn." 

(r.o. 132)

IE Symposium 15 maart 2023



Recente ontwikkelingen
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Afgesplitste octrooiaanvragen

Artikel 76 EOV
(1) A European divisional application shall be filed directly with the 

European Patent Office in accordance with the Implementing 
Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which 
does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in 
so far as this requirement is complied with, the divisional application 
shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier 
application and shall enjoy any right of priority. 

(2) All the Contracting States designated in the earlier application at the 
time of filing of a European divisional application shall be deemed to be 
designated in the divisional application. 



Afgesplitste octrooiaanvragen

Artikel 36 Implementing Regulations
(1) The applicant may file a divisional application relating to any pending 

earlier European patent application. 

• "Pending" betekent:
• tot aan de publicatie van de verlening van het octrooi 
• als octrooiverlening wordt geweigerd:

• tot aan het moment waarop in appel een beslissing is genomen
• tot aan het verlopen van de appelmogelijkheid



Afgesplitste
aanvrage 5

Prioriteitsaanvrage

Moederaanvrage
(EP)

Afgesplitste
aanvrage 1

Afgesplitste
aanvrage 2

Afgesplitste
aanvrage 3

Afgesplitste
aanvrage 4 



Aandacht groeit sinds 2009

• 2009 Sector Enquiry van de Europese Commissie

• 2010 Wijziging regelingen EPO (+ 2014)

• 2011 Boehringer Ingelheim schikking

• 2012 Boete Pfizer (IT)

• 2020 Uitspraak LG München



IT: Consiglio di Stato 2012 (Pfizer)

1989
Aanvrage EP 417

1994
Verlening EP 417

2002
Onderhandelingen
Pfizer

2002
Afsplitsing EP 168

1997
ABC aanvrage
(behalve IT)

2009
ABC aanvrage (plus 
paediatric extension)

2009
EP 168 verleend



2015
Afsplitsing EP 335

2018
Afsplitsing EP 286

2017
Afsplitsing EP 172  

2010
Aanvrage EP 749

2014
Afsplitsing EP 962

Afsplitsing? 

Feb 2017
EP 749 ingetrokken

Afsplitsing
ingetrokken?

Jan 2017
NL: nietigheidsaanval

DE: LG München 2020



28-03-2019
Beslissing OD EPO

2015
Afsplitsing EP 335

2016
EP 335 verleend

14-12-2017
LG München: 
geen verbod

04-04-2018
OLG München: 
geen verbod

14-06-2019
LG Düsseldorf: 
verbod

26-09-2019
OLG Düsseldorf: 
verbod

05-06-2018
Verbod geweigerd

09-01-2018
Appel geweigerd

26-10-2017
UK: niet inventief

EP 335



Onderzoek Teva

• Punten van bezwaar

• BE, CZ, DE, IT, NL, PL, ES

• het indienen en intrekken van afgesplitste
octrooiaanvragen (vóór einde oppositie)

• ontmoedigingscampagne



Stelling 1

De “divisionals game” kan alleen in de 
farmaceutische industrie misbruik opleveren 



Stelling 2

Het aanvragen en handhaven van divisionals kan 
alleen misbruik opleveren in heel uitzonderlijke
omstandigheden



Stelling 3

De huidige mogelijkheden om divisionals aan te 
vragen leveren teveel rechtsonzekerheid op



Stelling 4
Het systeem van aanvragen en behandelen van divisionals moet worden gewijzigd

1. Ja, alleen divisionals bij eenheidsbezwaren

2. Ja, divisionals moeten alleen tijdelijk kunnen worden aangevraagd

3. Ja, een aanvrager moet een rechtvaardiging voor een divisional geven

4. Ja, het EOB moet divisionals versneld onderzoeken en families gecombineerd 
in oppositie behandelen

5. Ja, meerdere van de bovenstaande opties

6. Ja, andere oplossing en licht ik graag toe met een microfoon

7. Nee, het systeem kan ongewijzigd blijven



Stelling 5

De advisering aan cliënten door 
octrooigemachtigden en octrooiadvocaten dient 
rekening te houden met deze ontwikkelingen. 
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