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De noodzakelijke ratificatieprocedures van de 
EU-lidstaten zijn nu afgerond en het unitaire 
octrooisysteem zal naar verwachting op 1 juni 
2023 van start gaan. Op dat moment treedt de 
Overeenkomst inzake een Unitair Octrooirecht 
(UPCA) in werking en worden de Europese 
verordeningen 1257/2012 en 1260/2012 betreffen-
de Unitaire Octrooibescherming van toepassing. 

Hierna volgt een samenvatting van de praktijk bij het EOB om 
een Europees octrooi met unitaire werking te verkrijgen en de 
overgangsmaatregelen die het EOB biedt. 
We sluiten af met een analyse van de voor- en nadelen van het 
gebruik van de unitaire werking.

De UPCA
Op het moment van schrijven hebben 17 van de 25 potentiële 
landen de UPCA-overeenkomst geratificeerd: Oostenrijk, België, 
Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, 
Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Portugal, Slovenië en Zweden. 

Groot-Brittannië (na de Brexit), Spanje, Polen en Kroatië zullen 
niet deelnemen aan de UPCA.

Op 11 november 2022 heeft de voorzitter van het EOB 
aangekondigd dat, om de invoering van het Unitaire Oc-
trooisysteem te ondersteunen, er vanaf 1 januari 2023 over-
gangsmaatregelen beschikbaar zullen zijn bij het EOB. Deze 
maatregelen moeten beschikbaar blijven tot de startdatum van 
het Unitaire Octrooisysteem (naar verwachting op 1 juni 2023). 



Beide overgangsmaatregelen zijn beschikbaar vanaf 1 januari 
2023 en tot de ingangsdatum van het Unitaire Octrooisys-
teem. Ze hebben betrekking op aanvragen die de laatste 
fase van de verleningsprocedure hebben bereikt. Deze 
maatregelen hebben met name betrekking op aanvragen 
waarvoor het EOB een mededeling op grond van artikel 71, 
lid 3, van het EOV (ookwel IGRA, Intention to GRAnt, 
genoemd) heeft verzonden met een antwoordtermijn die na 
1 januari 2023 valt.

Voor dergelijke toepassingen geldt:
1. Een vroeg verzoek om unitaire werking kan worden 

ingediend, zodat het EOB de unitaire werking onmiddellijk 
bij de aanvang van het systeem registreert. 

2. De aanvrager kan om uitstel van de uitgifte van het besluit 
tot verlening verzoeken. Dit verzoek moet vóór of uiterlijk 
samen met de goedkeuring van de voor de tekst bestemd 
voor verlening worden ontvangen. Dit zal ervoor zorgen 
dat de vermelding van de verlening op of onmiddellijk na 
de ingangsdatum van het Unitaire Octrooisysteem in het 
Europees Octrooiblad wordt gepubliceerd.  Deze vertra-
ging geeft de cliënt dus toegang tot het Unitaire Octrooi 
alsmede de mogelijkheid om de beslissing om door te 
gaan met het Unitaire Octrooi uit te stellen. 

Er wordt op gewezen dat voor beide overgangsmaatregelen 
er nog steeds moet worden voldaan aan de vereisten voor 
het betalen van de vergoeding voor verlening en publicatie, 
alsmede aan de indiening van vertalingen in de twee officiële 
talen van het EOB binnen de vastgestelde termijn van vier 
maanden vanaf de IGRA.

Het verkrijgen van een Europees octrooi met unitaire 
werking
De normale procedure voor het verkrijgen van een Europees 
octrooi blijft ongewijzigd. Zodra het Europees octrooi is 
verleend, moet de octrooihouder echter een “verzoek om 
unitaire werking” indienen bij het EOB om een Unitair 
Octrooi te verkrijgen (regel 5, lid 1, RUPP). Dit verzoek moet 
uiterlijk één maand na de datum van publicatie van de 
vermelding van de verlening in het Europees Octrooiblad 
(regel 6, lid 1, RUPP) worden ingediend. 
Samen met het verzoek moet er een vertaling worden 
ingediend van hetzij het volledige octrooischrift van het 
Europees octrooi in het Engels (wanneer de proceduretaal 
Frans of Duits is), hetzij het volledige octrooischrift van het 
Europees octrooi in een andere officiële taal van de Europese 
Unie (regel 6(d) RUPP). Er is een compensatieregeling voor 
het voorbereiden van deze vertalingen voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, natuurlijke personen en 
non-profitorganisaties/universiteiten (regel 8 RUPP).

De enige beperking voor het verkrijgen van unitaire werking 
is dat het Europees octrooi moet zijn verleend met dezelfde 
conclusies ten aanzien van alle 25 verdragsluitende lidstaten 
(regel 5, lid 2, RUPP). Dit is meestal het geval.

Overgangsmaatregelen van het EOB per 1 januari 
2023
Het EOB wil octrooihouders helpen om zo snel mogelijk een 
Unitair Octrooi te verkrijgen en heeft daarvoor twee 
maatregelen genomen. De maatregelen zijn de mogelijkheid 
voor (1) een vroeg verzoek om unitaire werking en (2) een 
verzoek om uitstel van de uitgifte van het besluit tot 
verlening.



Andere financiële prikkels
Volledigheidshalve wordt er opgemerkt dat een compensa-
tieregeling voor vertaalkosten voor kleine entiteiten zal 
worden aangeboden, evenals vergoedingsverlagingen voor 
entiteiten die bereid zijn tegen een redelijke prijs een licentie 
te verlenen. 
Een ander belangrijk aspect bij het overwegen van unitaire 
werking is de consequentie op rechtszaken.

Voor- en nadelen van het Unitaire Octrooi
a) De kosten

Eén instandhoudingstaks
Het Unitaire Octrooi met één enkele instandhoudingstaks (en 
beperkte vertaalkosten) was bedoeld om de kosten van 
bescherming in alle deelnemende lidstaten aanzienlijk te 
verlagen. Het bedrag van de vernieuwingstaksen werd 
aanvankelijk berekend op basis van de instandhoudingstak-
sen van de vier belangrijkste gevalideerde landen (op dat 
moment DE, GB, FR en NL). Ondanks het vertrek van 
Groot-Brittannië uit de UPCA, zullen de instandhoudingstak-
sen niet opnieuw worden berekend.
Momenteel is de instandhoudingstaks voor een Unitair 
Octrooi ongeveer net zo duur als valideren in Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Nederland. 
Met andere woorden, de voordelen in termen van kosten 
van het aanvragen van unitaire werking nemen toe met het 
aantal landen waar bescherming wenselijk zou zijn. Dat 
Groot-Brittannië, Spanje of Polen afzonderlijk moeten 
worden gevalideerd, mag tegelijkertijd niet uit het oog 
worden verloren. Merk ook op dat, in tegenstelling tot een 
bundel van rechten, validaties niet in de loop van de tijd 
mogen vervallen bij het aanvragen van unitaire werking.

Vertalingen
Tijdens de overgangsperiode:
• Als het oorspronkelijke EP-octrooi in het Engels is, is alleen 

vertaling van de beschrijving in een andere EU-taal vereist. 
• Als het originele EP-octrooi in het Duits of Frans is, is een 

vertaling van de beschrijving in het Engels vereist.
Na de overgangsperiode is er geen vertaling van het 
EP-octrooi nodig (afgezien van vertaalde claims in de drie 
officiële EOB-talen). De vertaalkosten zullen dus aanzienlijk 
lager zijn bij het aanvragen van unitaire werking.



Conclusie
Geen enkel ongedifferentieerd kant-en-klaar advies is direct 
beschikbaar bij het overwegen van het aanvragen van unitaire 
werking of niet. Meerdere criteria kunnen een rol spelen bij de 
beslissing. Denk onder andere aan de commerciële waarde van 
het IE, de sterkte van het octrooi, de kans op een rechtszaak 
(gedaagde of eiser), de licentiestrategie, het grondgebied 
(landen van exploitatie, proceslanden), het gedrag van de 
concurrenten, de portefeuillestructuur (cluster of enkelvoudig 
octrooi) en de kosten.
Op dit moment zou een eenvoudige aanbeveling zijn om te 
overwegen of het kostenaspect de moeite waard is om unitaire 
werking aan te vragen, ondanks de exclusieve bevoegdheid van 
het UPC.

b) De proceslocatie: het UPC
Het Eengemaakte Octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC) 
zal exclusieve bevoegdheid hebben over Unitaire Octrooien 
(UPs). Een belangrijk verschil tussen procederen voor het UPC 
en voor een nationale rechter is de geografische reikwijdte van 
de bevoegdheid. Een intrekking voor het UPC zal fungeren als 
een enkele, centrale intrekking in alle UPC-lidstaten, en hetzelfde 
zou gelden voor een inbreukuitspraak of een voorlopig bevel. 
Het UPC zal daarom nieuwe kansen met zich meebrengen, 
maar ook nieuwe risico’s die van geval tot geval moeten worden 
beoordeeld om de beste strategie per aanvrager en/of per 
aanvraag te bepalen.

Naast dit zuiver juridische aspect moet er worden gekeken naar 
de kosten van procedures voor het UPC. De UPC-kosten zijn 
aanzienlijk. De vergoedingen zullen bestaan uit een vaste 
vergoeding afhankelijk van het soort actie (11 000 euro voor 
inbreukvordering, 20 000 euro voor een intrekkingsvordering) 
en een op waarde gebaseerde vergoeding op basis van de 
waarde van de zaak. Verder kunnen de verhaalbare kosten van 
de winnende partij tot een bepaald maximum worden vergoed.

Voor een zaak van 2 miljoen euro zullen bijvoorbeeld de 
gerechtskosten voor de octrooihouder 24 000 euro en voor de 
inbreukmaker 20 000 euro bedragen, terwijl de verhaalbare 
kosten een plafond van 200 000 euro kunnen hebben. 
Procederen voor het UPC zal dus niet bijzonder goedkoop zijn.

Het moet echter opgemerkt worden dat de taalvereisten van de 
rechtbank het gebruik van het Engels in de meeste lokale, 
regionale en centrale afdelingen van het UPC kunnen toestaan. 
Dit betekent dat alle advocaten van Arnold & Siedsma voor het 
UPC kunnen pleiten.
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