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DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 873/2004
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian
roślin

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(7)

Zważywszy potrzebę zapewnienia przezroczystości i
spójności systemu udzielania przymusowych licencji
wzajemnych należy zmienić zasady ustanowione w
rozporządzeniu (WE) nr 2100/94, dokonując wyraźnego
odniesienia i ustalając szczególne warunki odnoszące się
do licencji przymusowych określonych w dyrektywie
98/44/WE.

(8)

Zważywszy krajowy zakres ochrony wynalazków
biotechnologicznych zgodnie z dyrektywą 98/44/WE
niezbędne jest zagwarantowanie, że krajowemu posiadaczowi patentu będzie udzielona licencja wzajemna w
systemie ochrony odmian roślin tylko w Państwie/ach
Członkowskim/ch, w którym/ch można wystąpić z
wnioskiem o patent na wynalazek biotechnologiczny.

(9)

Traktat nie przewiduje żadnych kompetencji do przyjęcia tego rozporządzenia poza określonymi w jego
art. 308,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 308,
uwzględniając wniosek Komisji;
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca
1994 r. w sprawie ochrony odmian roślin (2), tworzy
wspólnotowy system ochrony odmian roślin współistniejący z krajowymi systemami, umożliwiający przyznanie praw własności przemysłowej, obowiązujących
na całym terytorium Wspólnoty (Wspólnotowy system
ochrony odmian roślin).

(2)

Wdrażanie i stosowanie tego systemu jest realizowane
przez urząd posiadający osobowość prawną, zwany
Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin
(Urząd).

(3)

Termin licencja przymusowa powinien mieć to samo
znaczenie co bieżący termin „licencja przymusowa na
eksploatację”.

(4)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wyłącznie Urząd jest upoważniony do przyznawania
licencji przymusowych na system ochrony odmian roślin
zabezpieczony wspólnotowym prawem ochrony odmian
roślin.
Wspólnotowe ramy prawne ochrony wynalazków
biotechnologicznych, ustanowione w dyrektywie
98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca
1998 w sprawie prawnej ochrony wynalazków biotechnologicznych (3) w art. 12 określają zasady przyznawania niewyłącznych licencji przymusowych, w przypadku gdy chronione odmiany roślin, włącznie ze
wspólnotowymi odmianami roślin, zawierają opatentowane wynalazki i odwrotnie.
art. 29 rozporządzenia (WE) nr 2100/94, zapewniając
zasadniczo przyznawanie licencji przymusowych na
wspólnotowe odmiany roślin, gdy przemawia za tym
interes publiczny, nie odnosi się bezpośrednio do
licencji, które mają być zapewnione zgodnie z art. 12
dyrektywy 98/44/WE.

(1) Opinia wydana dnia 13 stycznia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Dz.U. L 227 z dnia 1.9.1994, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1650/2003 (Dz.U. L 245, z
29.9.2003, str. 28.)
3
( ) Dz.U. L 213 z 30.7.1998, str. 13.

Artykuł 1
Artykuł 29 rozporządzenia (WE) nr 2100/94 otrzymuje
brzmienie:
„Artykuł 29
Przyznawanie licencji przymusowych
1.
Urząd przyznaje jednej lub większej liczbie osób
licencję przymusową na wniosek tej osoby lub tych osób,
wyłącznie wtedy, gdy przemawia za tym interes publiczny
i po konsultacji z Radą Administracyjną określoną w
art. 36.
2.
Na wniosek Państwa Członkowskiego, Komisji lub
organizacji utworzonej dla całej Wspólnoty i zarejestrowanej przez Komisję licencja przymusowa może zostać
udzielona określonej kategorii osób spełniających szczególne wymagania lub jakimkolwiek osobom w jednym lub
więcej Państw Członkowskich albo na obszarze całej
Wspólnoty. Udzielenie to może nastąpić jedynie z uwagi
na interes publiczny i za zgodą Rady Administracyjnej.
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3.
Udzielając licencji przymusowej zgodnie z ust.1, 2, 5
i 5a, Urząd określa rodzaj czynności, które są nią objęte i
rozsądne warunki, które mają do niej zastosowanie oraz
szczególne wymagania określone w ust. 2. Rozsądne
warunki uwzględniają interesy wszystkich posiadaczy
prawa do ochrony odmian roślin, wobec których skuteczna
będzie licencja przymusowa. Rozsądne warunki mogą obejmować ograniczenia czasowe, uiszczanie odpowiedniej
opłaty licencyjnej jako słusznego wynagrodzenia dla posiadacza i mogą nakładać pewne obowiązki, których
spełnienie jest konieczne do korzystania z licencji przymusowej.
4.
Po upływie każdego okresu rocznego od udzielenia
licencji przymusowej i w ramach wspomnianego wcześniej
możliwego ograniczenia czasowego określonego w ust. 3,
każda ze stron może żądać uchylenia lub zmiany decyzji
dotyczącej udzielenia licencji. Podstawami takiego żądania
może być wyłącznie zaistniała w tym czasie zmiana
okoliczności przesądzających o rozstrzygnięciu.
5.
Na wniosek licencja przymusowa jest przyznawana
posiadaczowi w odniesieniu do odmiany pochodnej, jeżeli
spełniono kryteria określone w ust. 1. Rozsądne warunki
określone w ust. 3 obejmują uiszczanie odpowiedniej
opłaty licencyjnej, jako słusznego wynagrodzenia dla posiadacza odmiany macierzystej.
5a.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE
niewyłączna licencja przymusowa przyznawana jest posiadaczowi patentu na wynalazek biotechnologiczny na
wniosek, stosownie do uiszczenia odpowiedniej opłaty
licencyjnej jako słusznego wynagrodzenia po warunkiem,
że posiadacz patentu wykazał, iż:
i) jego wniosek do posiadacza prawa ochrony odmian
roślin o licencję umowną został odrzucony, oraz
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ii) wynalazek stanowi znaczący postęp techniczny o
dużym znaczeniu ekonomicznym w porównaniu z
chronionymi odmianami roślin.
W przypadku gdy w celu umożliwienia nabycia lub korzystania z jego prawa ochrony odmian roślin posiadacz
uzyskał licencję przymusową zgodnie z art.12 ust. 1
dyrektywy 98/44/WE na niewyłączne wykorzystanie
opatentowanego wynalazku, przyznawana jest posiadaczowi patentu na ten wynalazek, na wniosek, niewyłączna
licencja wzajemna na korzystanie z odmiany na rozsądnych
warunkach.
Zakres terytorialny licencji lub licencji wzajemnej, o której
mowa w tym ustępie jest ograniczona do tego lub tych
obszarów Wspólnoty, które są objęte tym patentem.
6.
Zgodnie z art. 114 przepisy wykonawcze mogą
określić niektóre pozostałe przykłady licencji w interesie
publicznym, o których mowa w ust. 1, 2 i 5a, a ponadto
określają szczególne zasady wykonywania przepisów
ust. 1–5a.
7.
Licencje przymusowe nie mogą być przyznane przez
Państwo Członkowskie w odniesieniu do wspólnotowej
ochrony odmian roślin.”

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.
W imieniu Rady
M. MCDOWELL

Przewodniczący

