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Annotatie 

• . het Hof van Justitie als 
hoogste Europese IE-rechter 

Prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen 

HvJ EU 18 juli 2013, C-414/11, ECLI:EU:C:2013:520, IEPT20130718 (Daiichi Sankyo 
en Sanofi-Aventis u DEMO) (rechters: V. Skouris, K. Lenaerts, A. Tizzano, M. Ilesic 
(rapporteur ), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Rosasen E. J arasiünas, U. Löhmus, 
J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Preehal en C.G. Fernlund; conclusie A-G P. Cruz Villalón). 

Inleiding 
Het Daiichi-arrest van het Hofvan Justitie uit 2013 heeft 
in kringen van de intellectuele eigendom (IE) tot nu toe de 
status van een 'muurbloempje' gehad, waardoor dit arrest 
niet de aandacht heeft gekregen die het verdient. Dat is 
om meerdere redenen vreemd, al was het maar omdat het 
Japanse woord daiichi onder meer staat voor 'nummer 
één' en daarmee direct een vlag is die de lading van het 
arrest dekt: het Hof van Justitie wordt hiermee namelijk 
de hoogste rechter voor nagenoeg het gehele domein van 
het intellectuele-eigendomsrecht binnen de Europese 
Unie. 

Het arrest leert dat met de inwerkingtreding per 1 
december 2009 van het Verdrag van Lissabon alle intel
lectuele-eigendomsrecht dat in de bij het Wereldhandels
verdrag1 behorende TRIPs-overeenkomst2 te vinden 
is, onderdeel is geworden van het EU-recht. TRIPs is 
een acroniem voor Trade Related Aspects of I ntellectual 
Property Rights en de TRIPs-overeenkomst beslaat een 
groot deel van het IE-recht. Gelet op de bijna wereldwijde 
dekking van de WTO zijn aldus belangrijke onderdelen 
van het IE-recht in grote mate mondiaal geharmoniseerd, 
zodat bijvoorbeeld Amerikaans, Chinees, Russisch en 
Europees IE-recht voor een groot deel uniform geregeld is. 

De reikwijdte van het Daiichi-arrest kan binnen de 
Europese Unie moeilijk overschat worden omdat het 
betekent dat het Hof niet alleen bevoegd is als er sprake 
is van Europese IE-richtlijnen of -verordeningen, maar 

'Irb. 1995, 130. 

dat het voldoende is als het betreffende onderwerp onder 
de TRIPs-overeenkomst valt. Daarmee is het Hofbij
voorbeeld de hoogste Europese octrooirechter geworden, 
terwijl tot nu toe veelal werd aangenomen dat het Hof 
daar niets over te zeggen had, daargelaten dan die onder
werpen die tot het domein van de Europese Biotechno
logie-richt lijn van 1998 behoren. Alle reden dus om - zij 
het wat verlaat - bij dit baanbrekende arrest stil te staan. 

Decasus 
Het Hofvan Justitie krijgt van een Griekse rechter - het 
Polymeles Protodikeio Athinon - een prejudiciële vraag 
voorgelegd in een procedure over het in de handel brengen 
van een generiek geneesmiddel door het Griekse DEMO 
Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon 
(DEMO). Daarmee zou DEMO inbreuk plegen op octrooi
rechten van Daiichi Sankyo Co. Ltd (Daiichi Sankyo) 
op - kort gezegd - een antibioticum met als werkzame 
stoflevofloxacine hemihydraat. De derde procespartij 
- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (Sanofi-Aventis) - is 
de licentienemer en distributeur van dit antibioticum dat 
in Griekenland onder het merk Tavanic op de markt wordt 
gebracht. 

Daiichi Sankyo had een Grieks octrooi op (i) zowel de 
werkzame stoflevofloxacine hemihydraat als (ii) een 
vervaardigingswijze ervan. De Griekse octrooiaanvrage 
van Daiichi Sankyo dateerde van 20 juni 1986, zodat dit 

1 Overeenkomst tot oprichting van de Wereld
handelsorganisatie, Marrakesh, 15 aprill994, 2 Bijlage IC. Overeenkomst inzake de handels-

aspecten van de intellectuele eigendom, te vinden 
op www.boek9.nl/ wetteksten/ trips·overeenkomst. 














