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V o o r w o o r d
We bevinden ons momenteel in aanloop naar een grote, 
lang verwachte wijziging binnen de Europese octrooi-
wetgeving. Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 
2023 het Europese Unified Patent Court (UPC) zijn deuren 
openen, en zal tevens het unitaire octrooi zijn intrede doen. 

Alhoewel deze revolutionaire ontwikkeling het bestaande 
Europese octrooisysteem niet zal vervangen, heeft deze 
ontwikkeling wel degelijk gevolgen voor alle lopende Europese 
octrooiaanvragen en reeds verleende Europese octrooien. 
Voor inbreuk- en nietigheidsprocedures met betrekking tot 
reeds verleende Europese octrooien kunt u straks naast een 
nationale rechtbank ook terecht bij het nieuwe UPC. Houders 
van een Europees octrooi hebben de komende jaren de 
mogelijkheid om middels het indienen van een zogenaamd 
‘opt-out’-verzoek het UPC buitenspel te zetten, hetgeen 
voordelen en nadelen heeft. 

Verder zal het bij verlening van Europese octrooiaanvragen 
mogelijk worden om te kiezen voor een unitair octrooi, één 
Europees octrooi dat van kracht zal zijn in niet minder dan  
17 landen van de Europese Unie (EU). Ook deze aanvullende 
optie biedt kansen en brengt risico’s met zich mee. 

Vanwege deze aanstaande 
ontwikkelingen hebben 
wij deze informatiebrief 
voor u opgesteld, waarin 
dieper wordt ingegaan op 
de wijzigingen die komen 
gaan.  

Mocht u na het lezen van 
deze informatie nog 
vragen hebben, dan 
nodigen wij u uit om 
contact met ons op te 
nemen. Patentwerk vindt 
het belangrijk dat u goed 
geïnformeerd bent over de 
nieuwe ontwik-kelingen, 
zodat u weloverwogen 
koers kunt bepalen voor 
de toekomst. 

ir. Bas Langenhuijsen
Managing partner
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Unitair octrooi en Unified Patent Court:
Een forse uitbreiding van de mogelijkheden van het 
Europees octrooirecht in EU-landen 

Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2023 
nieuwe wetgeving van kracht worden die twee grote 
onderwerpen toevoegt aan het huidige systeem van het 
Europees octrooirecht:

-  Een unitair octrooi  
(Eng: unitary patent) dat supranationaal geregistreerd 
wordt voor een initiële groep van 17 EU-landen;

-  Een Unified Patent Court  
(hierna: UPC), een supranationale octrooirechtbank die 
jurisdictie heeft over dezelfde initiële groep van 17 
EU-landen.

Het unitair octrooi zal relevant zijn voor elke lopende 
Europese octrooiaanvrage die in de eindfase van de 
verleningsprocedure van een Europees octrooi verkeert. 
Het unitair octrooi dekt met één registratie de gehele 
groep deelnemende landen. 

Het UPC zal de mogelijkheid bieden 
om internationaal te procederen op 
basis van een verleend Europees 
octrooi, waarbij de uitspraak geldig is 
voor de gehele groep deelnemende 
landen.

De groep van 17 EU-landen die vanaf de 
inwerkingtreding aan het nieuwe systeem zullen 
deelnemen bestaat uit: België, Bulgarije, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, 
Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en 
Zweden.

Deze groep kan in de komende jaren uitgebreid worden 
met meer EU-landen. Verwacht wordt dat op termijn 25 
EU-landen deelnemen. De EU-landen Spanje en Polen 
zullen waarschijnlijk niet toetreden.

Een Europees octrooi wordt overigens verleend onder het 
Europees Octrooi Verdrag (EOV) waarbij niet alleen EU-
landen zijn aangesloten, maar ook 12 landen die niet deel 
uitmaken van de EU. De totale landendekking van een 
Europees octrooi kan derhalve zich uitstrekken tot 39 
landen.

In onderstaande kaart zijn de landen die gaan deelnemen 
aan het nieuwe systeem (EOV+UPC) weergegeven, en de 
landen die bij de start niet deelnemen aan het nieuwe 
systeem (EOV).

In de bijlage (Pagina 16) is een tabel opgenomen met daarin een rangschikking van 
de hierboven weergegeven landen op grond van de status van elk land ten aanzien 
van het nieuwe systeem.
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Aanloopperiode voor nieuwe wetgeving  
– ‘sunrise period’

Voordat de nieuwe wetgeving in zijn geheel in werking treedt, zal een aanloopperiode van  
3 tot 4 maanden gelden, ook wel aangeduid als ‘sunrise period’. Tijdens de sunrise period treden 
al enkele onderdelen van de nieuwe wetgeving in werking, zodat belanghebbenden in de 
gelegenheid worden gesteld om op deze onderdelen alvast voor te sorteren op de situatie  
die zal gaan ontstaan wanneer het systeem in zijn geheel actief is.

Naar verwachting zal de sunrise period in januari 2023 aanvangen en zal de nieuwe wetgeving 
in zijn geheel in werking treden in april 2023.

INLEIDING
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De huidige structuur van het Europees 
octrooirecht kan aan de hand van drie 
opeenvolgende fases worden gekenmerkt:

Fase 1
Een Europese octrooiaanvrage wordt via een centrale verleningsprocedure in behandeling genomen 
door het Europees octrooibureau. Deze procedure eindigt met een beslissing over verlening van een 
Europees octrooi.

Fase 2
Na goedkeuring van de octrooiaanvrage wordt een Europees octrooi verleend dat in 39 landen effectief 
van kracht kan worden door middel van nationale validaties. Gewoonlijk wordt hierin een selectie 
gemaakt, mede om kosteneffectief te zijn. Een verleend Europees octrooi dat aldus in een aantal landen 
is gevalideerd, vormt feitelijk een bundel van octrooien die nationale werking hebben en wordt ook wel 
een ‘bundeloctrooi’ genoemd.

Fase 3
Wanneer zich een octrooiconflict voordoet, kan het Europese octrooi worden gehandhaafd voor een 
nationale rechtbank waar het octrooi is geregistreerd. Eventueel kan zo’n rechtszaak zich uitbreiden tot 
één of meerdere parallelle rechtszaken voor nationale rechtbanken in verschillende Europese landen. 

Schematisch kan de huidige structuur als volgt worden weergegeven:

HUIDIGE STRUCTUUR 
EUROPEES OCTROOIRECHT
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Het unitair octrooi en het UPC vormen een 
uitbreiding van het Europees octrooirecht 
Wanneer de nieuwe wetgeving in werking is getreden, kunnen de drie opeenvolgende fases van het 
systeem van het Europees octrooirecht als volgt worden gekenmerkt:

Fase 1
De centrale verleningsprocedure voor het Europees octrooibureau blijft onveranderd. De centrale procedure 
mondt uit in een beslissing over verlening van een Europees octrooi.

Fase 2
Het Europees octrooi kan op twee manieren worden geregistreerd in de 17 deelnemende EU-landen: een 
supranationale registratie in de vorm van een unitair octrooi, of als alternatief een registratie door middel van 
nationale validaties volgens het bekende systeem.  Na verlening van octrooi dient de octrooihouder dus, voor de 
17 deelnemende EU-landen, een keuze te maken uit deze twee registratievormen om het octrooi te registreren. 
De registratie van octrooi in niet-deelnemende landen blijft onveranderd en gebeurt via nationale validaties.

Fase 3 
Ongeacht de gekozen registratievorm, kan elk Europees octrooi gehandhaafd worden voor het UPC mits het van 
kracht is in ten minste één van de deelnemende 17 EU-landen.

Een unitair octrooi kan alleen voor het UPC worden gehandhaafd: de gang naar nationale rechtbanken is 
uitgesloten. Een Europees octrooi met nationale validaties in één of meer deelnemende EU-landen kan zowel 
voor het UPC als voor een nationale rechtbank worden gehandhaafd, de keuze is hierbij aan de octrooihouder.  
De handhaving van een Europees octrooi in niet-deelnemende landen blijft onveranderd en is mogelijk voor een 
nationale rechtbank.

Een uitspraak van het UPC heeft supranationale werking: de uitspraak wordt effectief in alle deelnemende 
EU-landen waar het Europees octrooi geregistreerd is. Een uitspraak van een nationale rechtbank is meestal 
beperkt tot een nationale werking.

Schematisch zal de toekomstige structuur  
er als volgt uit gaan zien:

HET UNITAIR OCTROOI  
EN HET UPC
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Het unitair octrooi is de eerste pilaar van het nieuwe systeem en biedt 
binnen de deelnemende landen een supranationale route om een 
Europees octrooi te registreren als alternatief voor het nationaal 
valideren van een Europees octrooi.

Verzoek om eenheidswerking
Nadat het Europees octrooibureau een Europees octrooi definitief heeft 
verleend, ontstaat de mogelijkheid om dit octrooi als unitair octrooi te 
laten registreren. Om de registratie van een unitair octrooi te verkrijgen 
moet hiertoe een verzoek binnen een maand na de definitieve octrooi-
verlening worden ingediend. Na goedkeuring van het verzoek zal het 
unitair octrooi van kracht zijn voor de gehele groep deelnemende  
EU-landen (momenteel 17 EU-landen). 

Unitair octrooi is een optie
Een registratie van een unitair octrooi is een optie voor de octrooihouder: 
de registratie door middel van nationale validaties volgens het bekende 
systeem blijft bestaan. Om daarnaast een registratie in niet-deelnemende 
landen te verkrijgen, bestaat alleen de gebruikelijke route van nationale 
validaties.

Instandhoudingstaksen
Om een unitair octrooi actief te houden, moet elk jaar een instand-
houdingstakse worden betaald. Het bedrag voor de instandhoudingstakse 
is gebaseerd op een totaal van vier nationale instandhoudingstaksen en 
neemt jaarlijks geleidelijk toe. Indien de instandhoudingstakse voor het 
unitair octrooi niet betaald wordt, komt het unitair octrooi in alle 
deelnemende EU-landen te vervallen. 

Handhaving unitair octrooi 
Om het unitair octrooi te handhaven tegenover anderen, is het verplicht 
om een zaak voor te leggen aan het UPC. Een gang naar een nationale 
rechtbank is uitgesloten in de EU-landen waar het unitair octrooi van 
kracht is. Door te kiezen voor een unitair octrooi wordt automatisch en 
onherroepelijk afstand gedaan van de mogelijkheid om het Europees 
octrooi te handhaven voor een nationale rechtbank in de deelnemende 
EU-landen. 

Een uitspraak van het UPC over een unitair octrooi zal van kracht zijn in alle 
deelnemende EU-landen. Dat vergroot de effectiviteit van een vaststelling 
van inbreuk op een octrooi. Maar een keerzijde is wel, dat een uitspraak 
over een eventuele ongeldigheid van het unitair octrooi, direct tot verval 
van het unitair octrooi leidt in alle deelnemende landen.

HET UNITAIR OCTROOI
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Overwegingen voor een unitair octrooi
De keuze voor een unitair octrooi zal moeten aansluiten bij de strategie 
voor de bescherming van een uitvinding, en de bedrijfsvoering die 
hiermee samenhangt. Deze strategie kan variëren per uitvinding en 
daarom is het praktisch niet mogelijk hierover een algemeen advies te 
geven. Belangrijke algemene aandachtspunten die telkens bij de keuze 
voor een unitair octrooi moeten worden meegewogen zijn de 
kostenaspecten en de juridische aspecten.

•  Wat betreft de totaalkosten van een unitair octrooi is er vaak een 
voordeel te behalen ten opzichte van het alternatieve systeem van 
nationale validaties. Als vuistregel geldt dat een unitair octrooi financieel 
voordeel biedt ten opzichte van nationale validaties, wanneer 
bescherming is gewenst in ten minste 4 of 5 deelnemende EU-landen.

•  Een belangrijk juridische consequentie van het unitair octrooi, is dat de 
handhaving uitsluitend kan plaatsvinden voor het nieuwe UPC. Een gang 
naar een nationale rechtbank is uitgesloten. Een uitspraak van het UPC 
biedt een aantrekkelijke effectiviteit vanwege het supranationale 
karakter, maar dit geldt zowel voor een voordelige als een nadelige 
uitspraak. Bovendien zal in de aanvangsfase moeten worden 
meegewogen dat het UPC een nieuwe rechtbank is met nieuwe regels 
waardoor de rechtsgang aanvankelijk minder goed voorspelbaar zal zijn.

Anticiperen op de nieuwe wetgeving
De mogelijkheid om een unitair octrooi te registreren zal pas bestaan 
nadat de sunrise period is afgelopen, en de gehele wetgeving in werking is 
getreden.

Mocht er op dit moment reeds interesse zijn voor het verkrijgen van een 
unitair octrooi voor een lopende Europese aanvrage, dan vernemen wij 
dat graag. 

Afhankelijk van de specifieke situatie zijn er mogelijkheden om de 
verleningsprocedure van een Europese aanvrage te vertragen, zodat het 
moment van octrooiverlening wordt uitgesteld waardoor het octrooi 
onder het toekomstige regime kan gaan vallen. 

Pg.8
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Het UPC is een supranationale rechtbank die is 
ingericht om octrooirechtszaken over Europese 
octrooien te behandelen, waarbij het een uitspraak 
doet met supranationale werking.

De organisatie van het UPC
De rechtbank van het UPC is een internationale 
organisatie met UPC-vestigingen die breed verdeeld 
zijn over een groot aantal deelnemende EU-landen.

Het UPC kent een eerste instantie die is opgedeeld in 
drie divisies met een groot aantal vestigingen in 
deelnemende EU-landen. Daarnaast kent het UPC een 
Hof van Beroep dat is gevestigd in Luxemburg.

De eerste instantie van het UPC is onderverdeeld in 
een lokale divisie, een regionale divisie en een centrale 
divisie. De drie divisies hebben verschillende relatieve 
bevoegdheden aan de hand waarvan rechtszaken 
verdeeld worden over het UPC.

HET UNIFIED 
PATENT COURT (UPC)

De lokale divisie omvat de meeste UPC-vestigingen en is in 
10 landen aanwezig. Een UPC-vestiging van de lokale 
divisie heeft een bevoegdheid die gerelateerd is aan het 
land waarin de vestiging aanwezig is. Er is daarnaast een 
regionale divisie met één vestiging in Stockholm, die een 
bevoegdheid heeft die gerelateerd is aan het territorium 
van Zweden en de Baltische staten. Er is een centrale divisie 
met vestigingen in Parijs en München, en in een derde nog 
te bepalen vestigingsplaats. De centrale divisie heeft een 
algehele bevoegdheid gerelateerd aan het gehele gebied 
dat door het UPC wordt gedekt. 
De rechters van het UPC vormen een multinationale groep 
die verkozen zijn uit deelnemende EU-landen. Elke 
vestiging van de eerste instantie bevat een panel van 
rechters uit ten minste twee verschillende landen. 

Voor elke vestiging van de eerste instantie van het UPC zijn 
voertalen vastgesteld. Voor de centrale divisie is de 
voertaal de taal waarin het Europees octrooi is opgesteld 
(t.w. Duits, Frans of Engels). Voor de lokale en regionale 
divisie geldt dat in elk geval de taal van het land waar de 
vestiging gezeteld is mag worden gebruikt.
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Bevoegdheid en jurisdictie UPC
Onderwerpen die het UPC in behandeling kan nemen, 
moeten betrekking hebben op een Europees octrooi 
dat:
(i) als unitair octrooi is geregistreerd, of
(ii)  in één van de deelnemende EU-landen nationaal  

is gevalideerd.

Het UPC is ten aanzien van het Europees octrooi 
bevoegd om uitspraken te doen over uiteenlopende 
onderwerpen zoals octrooi-inbreuk, schadevergoeding, 
de geldigheid van een octrooi en een verklaring voor 
recht van niet-inbreuk. 

Wanneer het UPC een uitspraak doet, heeft deze 
werking in alle deelnemende EU-landen waar het 
Europees octrooi geregistreerd is.

Relatieve bevoegdheden binnen het UPC
Voor het starten van een rechtszaak tegen een octrooi-
inbreuk, is elke vestiging van de lokale en de regionale 
divisie geschikt, mits de inbreuk in het betreffende 
vestigingsland heeft plaatsgevonden, of de gedaagde 
in het betreffende vestigingsland is gevestigd. In 
bepaalde uitzonderingsgevallen kan ervoor gekozen 
worden om de rechtszaak voor de centrale divisie te 
starten.

Voor het starten van een rechtszaak waarin de 
nietigheid van een Europees octrooi wordt geëist, is 
alleen de centrale divisie als eerste instantie bevoegd. 

Daarnaast kent de centrale divisie nog een eigen 
onderverdeling in bevoegdheid wat betreft het 
technische onderwerp van het octrooi: In München 
zullen octrooien op het gebied van mechanica 
behandeld worden; in de nog vast te stellen derde 
vestiging zullen octrooien op het chemie en farmacie 
behandeld worden; en  in Parijs zullen octrooien op het 
gebied van elektronica en overige techniek behandeld 
worden.

Hoofdkenmerken van het Unified Patent Court
De rechtsgang naar het UPC heeft een aantrekkelijke 
effectiviteit, omdat een uitspraak verkregen wordt die 
effectief is in alle deelnemende EU-landen waarin het 
Europese octrooi van kracht is.

Deze supranationale werking van het UPC heeft 
uiteraard twee kanten: een voordelige uitspraak wordt 
effectief in de betreffende EU-landen, maar dit geldt 
evenzeer voor negatieve uitspraken. Er is aldus een 
inherent vergroot risico van een rechtszaak voor het 
UPC, ten opzichte van een nationale procedure.

De eerste instantie van het UPC streeft naar een relatief 
snelle behandeling van een zaak binnen ongeveer één 
jaar. Dit zal in veel gevallen sneller zijn dan een 
nationale procedure. Of deze versnelde procedure 
wenselijk is, zal per situatie beoordeeld moeten 
worden.

Verwacht wordt dat de kosten voor het voeren van een 
rechtszaak voor het UPC substantieel hoger zullen 
liggen dan het voeren van één enkele rechtszaak voor 
een nationale rechtbank. Dit verschil in kosten kan per 
situatie variëren en zal dus per situatie nader moeten 
worden ingeschat en afgewogen.

Het UPC moet zich in de praktijk bewijzen
Het UPC heeft als doelstelling om een kwalitatief goede 
octrooirechtbank te worden. De kwaliteit die beoogd 
wordt is vergelijkbaar met technisch (hoog)
gekwalificeerde rechtbanken zoals bijvoorbeeld in 
Duitsland of Nederland.

Om dat doel te bereiken nemen er veel kwalitatief 
goede rechters plaats bij het UPC. Echter heeft het UPC 
zich nog niet kunnen bewijzen omdat het systeem nog 
niet van kracht is. Daarom is de verwachting dat in de 
beginperiode procedurele en inhoudelijke aspecten 
zich nog moeten uitkristalliseren tot detailniveau, 
hetgeen deze nieuwe rechtsgang in de eerste jaren 
minder goed voorspelbaar maakt.  Bovendien wordt 
verwacht dat binnen de lokale divisie een rechtszaak 
per vestigingsland op enigszins verschillende manieren 
kan worden behandeld. Er zal dus enige jaren ervaring 
met het UPC nodig zijn, om over deze nieuwe 
rechtsgang een compleet beeld te vormen. 

HET UNIFIED 
PATENT COURT (UPC)
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Het is daarom onvermijdelijk dat gedurende de eerste 
jaren van het UPC er enige onzekerheid over deze 
nieuwe rechtsgang zal blijven bestaan. Juist om die 
reden, is binnen de wetgeving gekozen voor een 
systeem met een overgangsperiode waarin de 
gebruiker meerkeuzemogelijkheden krijgt.

Overgangsperiode
Voor het handhaven van Europese octrooien die 
nationaal gevalideerd zijn, biedt het nieuwe systeem 
de gecombineerde mogelijkheid om de zaak voor te 
leggen aan (i) het supranationale UPC, als ook (ii) aan 
nationale rechtbanken . Deze combinatie van 
supranationale en nationale rechtsgang geldt voor  
een overgangsperiode van 7 jaar vanaf de start van  
het UPC. Eventueel kan besloten worden om de 
overgangsperiode met een periode van maximaal 
zeven jaar te verlengen, waardoor de overgangs-
periode in totaal circa veertien jaar zou kunnen duren. 

Het uitgangspunt van de overgangsperiode lijkt bedoeld 
om de octrooihouder tijd te geven om aan het nieuwe 
systeem te wennen en de keuzemogelijkheid te behouden 
tussen een nationale en supranationale rechtsgang.  
Aldus biedt de overgangsperiode tijd om een goed beeld 
te krijgen hoe het UPC zal gaan functioneren.  
Na de overgangsperiode vervalt de gecombineerde 
bevoegdheid. Vanaf dat moment is alleen nog het UPC 
bevoegd voor een Europees octrooi dat nationaal is 
gevalideerd in de deelnemende EU-landen.

HET UNIFIED 
PATENT COURT (UPC)
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Wanneer het nieuwe systeem van start gaat, zal 
automatisch een rechtsgang naar het UPC mogelijk 
worden voor elk nationaal gevalideerd Europees 
octrooi dat van kracht is in één of meer 
deelnemende EU-landen. 

Deze automatische werking kan echter worden 
opgeschort tijdens de overgangsperiode van zeven tot 
veertien jaar, door voor het betreffende Europees 
octrooi een ‘opt-out’ te laten aantekenen in het register 
van het UPC.  Een aangetekende opt-out heeft als 
effect dat over het betreffend nationaal gevalideerd 
Europees octrooi alleen via nationale rechtbanken kan 
worden geprocedeerd. Met een opt-out wordt aldus 
een situatie gecreëerd zoals die voor de start van het 
nieuwe systeem reeds beschikbaar was.

Een opt-out is op zichzelf nog niet een definitief 
afscheid van het UPC: Een aangetekende opt-out kan 
door de octrooihouder op een zelf verkozen moment 
eenmalig worden ingetrokken door het indienen van 
een ‘withdrawal’. Door intrekking van de opt-out gaat 
de automatische bevoegdheid van het UPC weer 
gelden voor het betreffende octrooi. De situatie die 
dan is ontstaan is definitief en  kan niet meer 
veranderd worden.

Overigens wordt het intrekken van een opt-out niet 
toegestaan, wanneer op het moment van intrekken er 
al voor een nationale rechtbank een zaak over het 
betreffende octrooi is gestart (ongeacht of deze nog 
lopende is, of dat deze is afgesloten).

Het grote voordeel van een opt-out is dat de octrooihouder zelf het initiatief 
behoudt om een zaak voor het UPC te brengen op een moment naar keuze 
door de opt-out in te trekken. Als geen opt-out wordt ingediend, is het UPC 
bevoegd een uitspraak te doen over het octrooi. In dat laatste geval kunnen 
derden dus het initiatief nemen om een procedure bij het UPC te starten. 

Het grootste risico van het niet indienen van een opt-out lijkt op dit moment 
een nietigheidsaanval van derden, waarbij het octrooi door het UPC ongeldig 
verklaard kan worden. Immers, deze nietigheidsuitspraak van het UPC zal 
gelden voor alle deelnemende EU-landen. 

Alles overziend, lijkt in het algemeen de keuze voor een opt-out de meest 
verstandige strategie voor de octrooihouder van een nationaal gevalideerd 
Europees octrooi. 

OPT-OUT: HET OPSCHORTEN 
VAN BEVOEGDHEID UPC
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Het nieuwe systeem bij uitbreiding 
deelnemende landen 
Bij de start van het nieuwe systeem zullen 17 EU-landen deelnemen. Het is waarschijnlijk dat in 
de daaropvolgende jaren het aantal deelnemende landen geleidelijk zal groeien in de richting 
van 25 EU-landen.

Wanneer in de toekomst een EU-land aansluit bij de groep van deelnemende landen, heeft dit als direct 
gevolg dat de landendekking voor het unitair octrooi en het UPC wordt uitgebreid op het moment dat 
het nieuwe systeem in werking treedt in het betreffend toetredend EU-land.

Unitair octrooi 
Een uitbreiding van de landendekking heeft geen terugwerkende kracht voor de landendekking van 
een reeds geregistreerd unitair octrooi. De landendekking van een unitair octrooi blijft dus gelijk aan de 
landendekking op het moment van registratie.

Met andere woorden, een unitair octrooi ‘groeit niet mee’ wanneer de landendekking van het nieuwe 
systeem zich naderhand uitbreidt.

UPC 
Op het moment dat een rechtszaak formeel wordt aangebracht voor het UPC, is de landendekking van 
toepassing die op dat moment van kracht is. De landendekking op het moment van aanvang van een 
rechtszaak voor het UPC kan dus verschillen van de landendekking op het moment dat het Europees 
octrooi werd gevalideerd. 

De territoriale bevoegdheid van het UPC kan zich niet uitbreiden tijdens het verloop van een 
gerechtelijke procedure. De territoriale bevoegdheid van het UPC bij aanvang van een rechtszaak blijft 
behouden tijdens het verdere verloop van de zaak.

DE GROEI VAN HET  
NIEUWE SYSTEEM
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De belangrijkste keuzemogelijkheden onder het 
nieuwe systeem kort samengevat 
Als een lopende Europese octrooiaanvrage de eindfase van verlening bereikt en de nieuwe wetgeving van 
kracht is geworden, dan zullen twee keuzes van belang zijn:

• keuze voor registratie van unitair octrooi, of juist voor nationale validaties?
• automatische bevoegdheid voor het UPC, of kiezen voor een opt-out van het UPC?

Beide keuzes zullen in samenhang door ons worden toegelicht, en nader worden afgestemd op het moment dat 
deze eindfase van een lopende Europese octrooiaanvrage wordt bereikt.

Bij de start van de nieuwe wetgeving, is de volgende keuze van belang voor een verleend Europees octrooi 
dat in één of meer deelnemende EU-landen van kracht is:

• automatische deelname aan UPC, of kiezen voor het indienen van een opt-out?

Wij zullen in meer detail op deze vraag ingaan en daarover advies geven, zodra de sunrise period van start is 
gegaan en het mogelijk wordt om een opt-out in te dienen bij het UPC.

KEUZEMOGELIJKHEDEN  
EN VERVOLGSTAPPEN
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In dit document hebben wij een eerste overzicht gegeven van belangrijke nieuwe wetgeving binnen het 
Europese octrooirecht die binnenkort van kracht zal worden. Het huidige overzicht wordt aangeboden om 
vooraf een beeld te geven van de extra keuzemogelijkheden die het nieuwe systeem zal bieden aan een 
octrooihouder. 

Zodra de sunrise period van het nieuwe systeem van start is gegaan, zullen wij u verder informeren over de concrete 
keuzes die binnen het nieuwe systeem gemaakt kunnen worden door middel van een specifieke adviesbrief. 

Specifieke adviesbrief
Voor een lopende Europese octrooiaanvrage, alsmede voor een reeds bestaand Europees octrooi, zal het nieuwe 
systeem extra mogelijkheden toevoegen aan het bestaande Europese octrooirecht. Daarbij zullen strategische 
keuzes gemaakt moeten worden waarbij het onderwerp van het octrooi en de bijbehorende bedrijfsstrategie zullen 
moeten worden meegewogen. 

Zodra het nieuwe systeem van start gaat, zullen wij een specifieke adviesbrief toesturen die is toegespitst op de 
concrete situatie die zich voordoet en zullen wij de belangrijkste overwegingen uiteenzetten, zodat een goed 
geïnformeerde keuze gemaakt kan worden.

Disclaimer
De inhoud van dit document is met uiterste zorg samengesteld op basis van de bekende informatie ten tijde van het opstellen ervan. De inhoud van 
dit document is uitsluitend ter informatie, en vormt geen juridisch of professioneel advies. Patentwerk B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 
juistheid en volledigheid van de inhoud van deze informatiebrief, dan wel directe of indirecte gevolgen van het handelen of het nalaten van handelen 
op basis van deze informatie. 

OPVOLGING 
DOOR PATENTWERK

Verdere vragen? 
Als er naar aanleiding van deze informatiebrief verdere vragen zijn, dan 
beantwoorden wij deze graag. U kunt altijd contact met ons opnemen, in het 
bijzonder met uw octrooigemachtigde bij Patentwerk via 073 691 1350 of per 
e-mail via UPC@patentwerk.nl.
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Onderstaande tabel geeft een compleet overzicht van alle 39 landen welke zijn aangesloten bij van het 
Europees octrooiverdrag. Tevens is weergeven welke landen al dan niet deelnemen of mogelijk gaan 
deelnemen aan het nieuwe systeem van het Unitair octrooi en het UPC.

BIJLAGE

Deelnemende landen aan 
unitair octrooi en UPC 

Mogelijk later  
toetredende landen

Waarschijnlijk niet  
toetredende landen

Uitgesloten van deelname 
(niet EU-landen)

17 EU-landen 8 EU-landen 2 EU-landen 12 landen

België Cyprus Spanje Albanië

Bulgarije Tsjechië Polen Zwitserland

Duitsland Griekenland Verenigd Koninkrijk

Denemarken Hongarije IJsland

Estland Ierland Liechtenstein

Finland Roemenië Monaco

Frankrijk Slowakije Montenegro

Italië Kroatië Noord-Macedonië

Litouwen Noorwegen

Luxemburg Servië

Letland San Marino

Malta Turkije

Nederland

Oostenrijk

Portugal

Zweden

Slovenië
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Bezoek adres:
Julianaplein 4, 5211 BC ‘s-Hertogenbosch, Nederland 
Post adres:
Postbus 1514, 5200 BN ‘s-Hertogenbosch, Nederland

Telefoon: +31 (0)73 691 1350
E-mail: info@patentwerk.nl
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