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octrooigerecht 

- Hoe een tot een politiek akkoord te komen  
 
1. De invoering van een uniale octrooibescherming en de oprichting van het eengemaakte 

octrooigerecht zijn van cruciaal belang ter versterking van de economische groei en de 

werkgelegenheid in de Europese Unie; het zijn hoekstenen van een sterkere weten-

schappelijke basis in Europa.  

 

2. Op 5 december 2011 is in de Raad Concurrentievermogen van gedachten gewisseld over de 

resterende moeilijkheden met betrekking tot de oprichting van een eengemaakt octrooigerecht 

(zie doc. 18239/11). Indachtig het gegeven dat er geen akkoord is zolang niet over alles 

overeenstemming is bereikt, valt te vermelden dat de discussie werd afgesloten met een 

consensus over alle punten op één na, namelijk de plaats waar de centrale afdeling van het 

Gerecht van eerste aanleg zal worden gevestigd.  

 

3. Tijdens de informele bijeenkomst van de leden van de Europese Raad op 30 januari 2012 

verklaarden de deelnemende lidstaten uiterlijk in juni 2012 een definitief akkoord over de 

Europese octrooihervorming te willen bereiken.  Dit werd bevestigd door de Europese Raad 

van 1 en 2 maart 2012 en door de leden van de Europese Raad op 23 mei 2012. 
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4. Iedereen is het erover eens dat de ontwerptekst voor de overeenkomst over het eengemaakte 

octrooigerecht en die voor het statuut van het gerecht tijdens het Poolse voorzitterschap 

grondig zijn besproken, en daarom heeft het Deense voorzitterschap intensief overleg 

gepleegd, om tot een compromis over het laatste hangpunt te komen.  Ten vervolge hierop 

verzoekt het voorzitterschap de delegaties zich met het oog op een politiek akkoord te beraden 

over de vestigingsplaats voor de centrale afdeling van het Gerecht van eerste aanleg.  

 

5. In de Raad Concurrentievermogen is op 5 december 2011 tussen de deelnemende lidstaten 

een algemeen akkoord tot stand gekomen over een ontwerp van verklaring van de overeen-

komstsluitende lidstaten betreffende de voorbereidingen met het oog op de inbedrijfstelling 

van het eengemaakte octrooigerecht (zie document 17580/11). Enkele delegaties vonden dat 

nader verduidelijkt moet worden wat er in aansluiting op een politiek akkoord over het 

octrooipakket zal gebeuren, en daarom distribueert het voorzitterschap hierover nu in bijlage 

dezes een ontwerpverklaring van het Deense voorzitterschap en het komende Cypriotische 

voorzitterschap.  

 

6. De deelnemende lidstaten wordt verzocht tijdens de zitting van de Raad Concurrentie-

vermogen op 30 mei 2012: 

 

a) tot een politiek akkoord over het laatste probleempunt van het octrooipakket te 

komen, en 

 

b) nota te nemen van de gezamenlijke verklaring, in bijlage dezes, van het Deense en 

het (komende) Cypriotische voorzitterschap. 

 

____________________________ 
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Gezamenlijke verklaring van het Deense en het (komende) Cypriotische voorzitterschap 

 
Als in de Raad Concurrentievermogen op 30 mei 2012 een definitief akkoord over het eengemaakte 

octrooigerecht tot stand komt, zal het voorzitterschap zich onmiddellijk in verbinding stellen met 

het Europees Parlement, om zo spoedig mogelijk een stemming uit te lokken over de drie verslagen 

betreffende de Europese octrooihervorming (respectievelijk over het voorstel voor een verordening 

van het Europees Parlement en de Raad tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied 

van de instelling van eenheidsoctrooibescherming, het voorstel voor een verordening van de Raad 

tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooi-

bescherming, en het systeem voor gerechtelijke beslechting van octrooigeschillen). 

 
Zodra in het Europees Parlement is gestemd, zouden de verordening over de eenheidsoctrooi-

bescherming en die over de toepasselijke vertaalregeling moeten worden aangenomen door de 

Raad, liefst in juli 2012. Tegelijk zal het voorzitterschap in samenwerking met de Commissie de 

overeengekomen wijzigingen aanbrengen in de overeenkomst betreffende het eengemaakte 

octrooigerecht, samen met de lidstaten de tekst bij de Raad en de Commissie helpen afwerken, en 

de Commissie ook assisteren bij de juridisch-taalkundige bijwerking.   

 
Nadat een definitief akkoord over het eengemaakte octrooigerecht is bereikt, zal het voorzitterschap 

zich onmiddellijk in verbinding stellen met de Commissie, om begin juni 2012 al een ontwerp van 

het reglement voor de procesvoering van het eengemaakte octrooigerecht aan een brede openbare 

raadpleging te kunnen onderwerpen.  Voordat de overeenkomst wordt ondertekend, moet een door 

de Commissie na de openbare raadpleging geconsolideerde ontwerpversie aan de deelnemende 

lidstaten worden voorgelegd en door de lidstaten in de Raad worden besproken. 

 
Voor eind oktober 2012 moet een diplomatieke conferentie worden gehouden, met het oog op de 

ondertekening door de deelnemende lidstaten van de overeenkomst betreffende het eengemaakte 

octrooigerecht.  

 

Onmiddellijk na de ondertekening van de overeenkomst moet het nationale ratificatieproces van 

start gaan en moet het Voorbereidingscomité worden ingesteld. Eind 2012 moet de voorlopige 

Beperkte Commissie van de Raad van bestuur van de Europese Octrooiorganisatie worden 

ingesteld.(verordening eenheidsoctrooibescherming). 
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Het Voorbereidingscomité moet onder meer een compleet en gedetailleerd reglement voor de 

procesvoering opstellen, op basis van het ontwerp van de Commissie en van het door de lidstaten in 

de Raad verrichte werk. Het reglement voor de procesvoering moet in het comité grondig worden 

besproken, zodat alle belanghebbenden hun stem kunnen laten horen en er voor de procesregels een 

sterk draagvlak in de lidstaten bestaat.  Eenvormige toepassing van het reglement voor de proces-

voering is van cruciaal belang om te kunnen garanderen dat de beslissingen van het Octrooigerecht 

aan de hoogste normen voldoen, er rechtszekerheid heerst, en de procedures op de meest efficiënte 

en kosteneffectieve wijze verlopen. Het Voorbereidingscomité moet vóór het einde van de 

ratificatietermijn over een definitieve versie van het reglement voor de procesvoering beschikken, 

zodat men de tekst kort nadat hij is vastgesteld door het Administratief Comité kan laten aannemen.  

 

In november 2013 moeten ten minste dertien deelnemende lidstaten de overeenkomst over het 

eenheidsoctrooigerecht hebben geratificeerd, zodat zij op 1 februari 2014 in werking kan treden, 

met dien verstande dat inmiddels de nodige wijzigingen in de Verordening Brussel I moeten zijn 

aangebracht.  

 

De verordening over de eenheidsoctrooibescherming en de verordening over de toepasselijke 

talenregeling moeten van toepassing worden op de datum van inwerkingtreding van de 

overeenkomst betreffende het eengemaakte octrooigerecht. 

 

In de maanden februari, maart en april 2014 moeten alle nodige besluiten worden vastgesteld met 

betrekking tot de Administratieve Commissie, de Begrotingscommissie, de begroting, de 

benoeming van de rechters en de president, de aanwerving van personeel, en moeten de gastlanden 

de nodige voorzieningen treffen.  

 

Op 1 april 2014 moet het systeem de eerste registratie van een Europees octrooi met eenheids-

werking kunnen opnemen.  

 

_________________________ 
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