Antwoord op de vragen uit het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving (IAK)

1. Wat is de aanleiding?
De Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Rechtspraakverdrag) en de
inwerkingtreding van Verordening (EU) 1257/2012.

2. Wie zijn betrokken?
Het wetsvoorstel heeft met name gevolgen voor gebruikers van het octrooisysteem
(bedrijfsleven, advocatuur, octrooigemachtigden) en de rechterlijke macht.
Vertegenwoordigers van deze partijen zijn betrokken bij de totstandkoming van het
wetsvoorstel en in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken.

3. Wat is het probleem?
Als gevolg van de hervorming van het Europese octrooisysteem, bestaande uit de
oprichting van het Eengemaakt octrooigerecht en de introductie van het Europees octrooi
met eenheidswerking, vereist de Rijksoctrooiwet 1995 aanpassing.

4. Wat is het doel?
De wijzigingswet brengt de Rijksoctrooiwet 1995 in lijn met het Rechtspraakverdrag en
Verordening (EU) 1257/2012. Met de voorgestelde wijzigingen wordt beoogd de goede
werking van het nieuwe Europese octrooisysteem te verzekeren.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Met de wijzigingswet wordt de Rijksoctrooiwet 1995 in lijn gebracht met het
Rechtspraakverdrag in de Rijksoctrooiwet 1995 en worden enkele aanpassingen in verband
met Verordening (EU) 1257/2012 opgenomen.

6. Wat is het beste instrument?
De voorgestelde wijzigingen van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met het
Rechtspraakverdrag en Verordening (EU) 1257/2012 kunnen naar hun aard enkel door
middel van wetgeving tot stand worden gebracht.

7. Wat zijn de gevolgen?
In combinatie met de bijbehorende goedkeuringswet maakt de voorgestelde wijzigingswet
de deelname van Nederland aan het nieuwe Europese octrooisysteem mogelijk. Als
onderdeel van dat systeem kan via het Eengemaakt octrooigerecht via één instantie een
uitspraak worden verkregen met werking in alle deelnemende landen. Dit zorgt voor een
aanzienlijke reductie in nalevingskosten. Daarnaast brengt het nieuwe systeem mee dat
eenheidsoctrooibescherming kan worden verkregen. Een Europees octrooi met
eenheidswerking biedt bescherming in het grondgebied van alle deelnemende landen via
één aanvraagprocedure, hetgeen de administratieve lasten sterk doet afnemen.

