
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 873/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης Απριλίου 2004

για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών
ποικιλιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2100/94 του Συµβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1994, για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί
φυτικών ποικιλιών (2), θεσπίζει, παράλληλα µε τα εθνικά
καθεστώτα, ένα κοινοτικό καθεστώς, το οποίο επιτρέπει την
παροχή δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία
ισχύουν σε όλο το έδαφος της Κοινότητας («κοινοτικά
δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών»).

(2) Η επίτευξη και η εφαρµογή του εν λόγω κοινοτικού
καθεστώτος εξασφαλίζονται από ένα κοινοτικό γραφείο το
οποίο έχει νοµική προσωπικότητα, και αποκαλείται Κοινο-
τικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών («Γραφείο»).

(3) Ο όρος «υποχρεωτική άδεια» θα πρέπει να έχει την ίδια
έννοια και το ίδιο περιεχόµενο µε τον τρέχοντα όρο
«δικαίωµα αναγκαστικής εκµετάλλευσης».

(4) Μόνο το Γραφείο δικαιούται να χορηγεί υποχρεωτική άδεια
για µία φυτική ποικιλία η οποία προστατεύεται από κοινο-
τικό δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας.

(5) Το κοινοτικό νοµικό πλαίσιο για την προστασία των βιοτε-
χνολογικών εφευρέσεων, που θεσπίσθηκε µε την οδηγία 98/
44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 6ης Ιουλίου 1998, για την έννοµη προστασία των βιο-
τεχνολογικών εφευρέσεων (3), στο άρθρο 12 ορίζει τους
κανόνες για τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας µη αποκλει-
στικής εκµετάλλευσης των προστατευόµενων φυτικών ποικι-
λιών, συµπεριλαµβανοµένων των κοινοτικών φυτικών ποικι-
λιών, που περιλαµβάνουν κατοχυρωµένες µε διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας εφευρέσεις, και αντιστρόφως.

(6) Το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 προβλέ-
πει µεν, γενικά, τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας για κοινο-
τικές φυτικές ποικιλίες για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
αλλά δεν αναφέρεται ρητά στις άδειες που προβλέπονται
δυνάµει του άρθρου 12 της οδηγίας 98/44/ΕΚ.

(7) ∆εδοµένου ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η διαφάνεια
και η συνοχή του καθεστώτος των υποχρεωτικών αµοιβαίων
αδειών, είναι σκόπιµο να τροποποιηθούν οι κανόνες που
θεσπίσθηκαν µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ώστε να
αναφέρονται ρητά στις υποχρεωτικές άδειες που προβλέπον-
ται στην οδηγία 98/44/ΕΚ και να καθορίζουν τους σχετι-
κούς ειδικούς όρους.

(8) Λαµβάνεται υπόψη η εµβέλεια της εθνικής προστασίας των
βιοτεχνολογικών εφευρέσεων σύµφωνα µε την οδηγία 98/
44/ΕΚ και η ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι ο κάτοχος εθνικού
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µπορεί να λαµβάνει αµοιβαία
άδεια για ένα δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας µόνο στο
κράτος µέλος ή στα κράτη µέλη στα οποία µπορεί να διεκ-
δικήσει δίπλωµα ευρεσιτεχνίας για βιοτεχνολογική εφεύρεση.

(9) Η συνθήκη δεν προβλέπει, για την έκδοση του παρόντος
κανονισµού, άλλες εξουσίες πέραν εκείνων που ορίζονται
στο άρθρο 308,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 29

Υποχρεωτική άδεια

1. Το Γραφείο χορηγεί, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα,
υποχρεωτική άδεια, κατόπιν αιτήσεως αυτού του προσώπου ή
αυτών των προσώπων, αλλά µόνον για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος και αφού ζητηθεί η γνώµη του διοικητικού συµ-
βουλίου που αναφέρεται στο άρθρο 36.

2. Κατόπιν αιτήσεως ενός κράτους µέλους, της Επιτροπής ή
οργανισµού που έχει ιδρυθεί σε κοινοτικό επίπεδο και έχει
καταχωρηθεί από την Επιτροπή, είναι δυνατόν να χορηγείται
υποχρεωτική άδεια, είτε σε µία κατηγορία προσώπων που
πληρούν συγκεκριµένους όρους είτε σε οιονδήποτε, σε ένα ή
περισσότερα κράτη µέλη ή σε όλη την Κοινότητα. Η εν λόγω
άδεια είναι δυνατόν να χορηγείται µόνον για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος και µε την έγκριση του διοικητικού συµβουλίου.
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(1) Γνώµη που εκδόθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2004 (δεν έχει ακόµα δηµο-
σιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(2) ΕΕ L 227 της 1.9.1994, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1650/2003 (ΕΕ L 245 της
29.9.2003, σ. 28).

(3) ΕΕ L 213 της 30.7.1998, σ. 13.



3. Το Γραφείο, όταν χορηγεί υποχρεωτική άδεια σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1, 2, 5 ή 5α, καθορίζει το είδος των
πράξεων που καλύπτονται, και προσδιορίζει τους σχετικούς
εύλογους όρους καθώς και τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις
που αναφέρει η παράγραφος 2. Στους εύλογους όρους λαµβά-
νονται υπόψη τα συµφέροντα κάθε κατόχου δικαιώµατος επί
φυτικής ποικιλίας, ο οποίος θίγεται από τη χορήγηση της
υποχρεωτικής άδειας. Οι εύλογοι όροι είναι δυνατόν να περι-
λαµβάνουν προθεσµία, την απονοµή δικαιωµάτων εκµετάλ-
λευσης ως δίκαιη αµοιβή στον κάτοχο και µπορούν να επιβάλ-
λουν ορισµένες υποχρεώσεις στον κάτοχο, η εκπλήρωση των
οποίων είναι αναγκαία για την εκµετάλλευση της υποχρεωτικής
άδειας.

4. Μετά την πάροδο κάθε έτους από τη χορήγηση της υπο-
χρεωτικής άδειας σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 5 ή 5α,
και µέσα στην καθοριζόµενη στην παράγραφο 3 προθεσµία,
καθένας από τους διαδίκους µπορεί να ζητήσει την κατάργηση
ή την τροποποίηση της απόφασης περί χορήγησης της υπο-
χρεωτικής άδειας. Μόνοι λόγοι της αίτησης είναι ότι οι περι-
στάσεις που υπαγόρευσαν τη ληφθείσα απόφαση έχουν εν τω
µεταξύ µεταβληθεί.

5. Η υποχρεωτική άδεια χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως, στον
κάτοχο όσον αφορά µία κατ' ουσίαν παράγωγο ποικιλία αν
πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1. Οι εύλογοι όροι οι
οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3 περιλαµβάνουν την
απονοµή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης ως δίκαιη αµοιβή στον
κάτοχο της αρχικής ποικιλίας.

5α. Κατόπιν αιτήσεως, η υποχρεωτική άδεια µη αποκλει-
στικής εκµετάλλευσης προστατευόµενης φυτικής ποικιλίας
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/44/
ΕΚ χορηγείται στον κάτοχο διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που
αφορά βιοτεχνολογική εφεύρεση, έναντι απονοµής δικαιωµάτων
εκµετάλλευσης ως δίκαιη αµοιβή, υπό την προϋπόθεση ότι ο
κάτοχος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας αποδεικνύει ότι:

i) έχει ζητήσει ανεπιτυχώς από τον κάτοχο του δικαιώµατος
φυτικής ποικιλίας να λάβει συµβατική άδεια και

ii) η εφεύρεση συνιστά αξιόλογη τεχνική πρόοδο σηµαντικού
οικονοµικού ενδιαφέροντος σε σχέση µε την προστατευό-
µενη φυτική ποικιλία.

Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον κάτοχο υποχρεωτική
άδεια για να µπορέσει να αποκτήσει ή να εκµεταλλευτεί το
δικαίωµα επί φυτικής ποικιλίας, σύµφωνα µε το άρθρο 12
παράγραφος 1 της οδηγίας 98/44/ΕΚ για τη µη αποκλειστική
εκµετάλλευση κατοχυρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εφεύ-
ρεσης, χορηγείται, κατόπιν αίτησης, στον κάτοχο του διπλώµα-
τος ευρεσιτεχνίας για την εν λόγω εφεύρεση αµοιβαία άδεια µη
αποκλειστικής εκµετάλλευσης, µε εύλογους όρους για την
εκµετάλλευση της ποικιλίας.

Το εδαφικό πεδίο εφαρµογής της άδειας ή της αµοιβαίας
άδειας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο περιορίζεται
στο τµήµα ή στα τµήµατα της Κοινότητας που καλύπτονται
από το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.

6. Οι εκτελεστικοί κανόνες δυνάµει του άρθρου 114 είναι
δυνατόν να προσδιορίζουν ορισµένα άλλα παραδείγµατα αδειών
για λόγους του δηµοσίου συµφέροντος που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 και 5α, και, επιπλέον, να καθορίζουν
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5α.

7. Τα κράτη µέλη δεν δύνανται να χορηγούν υποχρεωτικές
άδειες που αφορούν κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικι-
λιών.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.

Λουξεµβούργο, 29 Απριλίου 2004.

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL
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