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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005
af 30. juni 2005
om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og
bestemmelserne om aktindsigt i EF-Sortsmyndighedens dokumenter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af
27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (1), særlig artikel 114, og

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 1239/95 foretages følgende ændringer:

1) Afsnit II, kapitel IV, affattes således:

»KAPITEL IV

ud fra følgende betragtninger:

EF-LICENSER, SOM SORTSMYNDIGHEDEN KAN MEDDELE

Afdeling 1
(1)

(2)

(3)

Artikel 29 i forordning (EF) nr. 2100/94 er blevet ændret
for at medtage bestemmelser om tvangslicenser som
omhandlet i artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af
bioteknologiske opfindelser (2).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i EuropaParlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (3),
der indeholder de generelle principper for retten til
aktindsigt og begrænsningerne heri i henhold til traktatens artikel 255, finder i kraft af indsættelsen af en ny
artikel 33a i forordning (EF) nr. 2100/94 anvendelse på
EF-Sortsmyndighedens dokumenter.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1239/95 af 31. maj
1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse (4) bør
derfor ændres i overensstemmelse hermed for så vidt
angår sagsbehandlingen ved EF-Sortsmyndigheden.

(4)

EF-Sortsmyndighedens administrationsråd er blevet hørt.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for
Sortsbeskyttelse —

(1) EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 873/2004 (EUT L 162 af 30.4.2004, s. 38).
(2) EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13.
(3) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(4) EFT L 121 af 1.6.1995, s. 37. Senest ændret ved forordning (EF)
nr. 2181/2002 (EFT L 331 af 7.12.2002, s. 14).

Tvangslicenser i henhold til basisforordningens artikel 29
Artikel 37
Ansøgning om tvangslicens
1.
En ansøgning om tvangslicens skal i henhold til basisforordningens artikel 29, stk. 1, 2 og 5, indeholde:

a) angivelse af ansøgeren og indehaveren af den pågældende
sortsbeskyttelse som parter i sagen

b) sortsbetegnelsen og de plantearter, som den eller de
pågældende sorter henhører under

c) et forslag til den type handlinger, der skal være omfattet
af tvangslicensen

d) en begrundelse for almenhedens interesse, herunder
oplysninger om faktiske forhold, beviser og anbringender,
der kan underbygge den påberåbte almene interesse

e) ved en ansøgning som omhandlet i basisforordningens
artikel 29, stk. 2, et forslag til den gruppe af personer,
der skal meddeles tvangslicens, herunder i givet fald de
særlige krav, som den pågældende persongruppe skal
opfylde

f) et forslag til et rimeligt vederlag og beregningsgrundlaget
herfor.
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2.
En ansøgning om tvangslicens i henhold til basisforordningens artikel 29, stk. 5a, skal indeholde:
a) angivelse af ansøgeren, der er indehaver af en patentrettighed, og indehaveren af den pågældende sortsbeskyttelse som parter i sagen
b) sortsbetegnelsen og de plantearter, som den eller de
pågældende sorter henhører under
c) en bekræftet genpart af patentbrevet, hvoraf fremgår
nummeret på og kravene i patentet på den bioteknologiske opfindelse samt den myndighed, der har meddelt
patentet
d) et forslag til den type handlinger, der skal være omfattet
af tvangslicensen
e) et forslag til et rimeligt vederlag og beregningsgrundlaget
herfor
f) en erklæring, der angiver, hvorfor den bioteknologiske
opfindelse udgør et betydeligt teknisk fremskridt af
væsentlig økonomisk interesse i forhold til den beskyttede plantesort, herunder oplysninger om faktiske
forhold, beviser og anbringender, der kan underbygge
kravet
g) et forslag til licensens geografiske rækkevidde, der ikke
må gå ud over den geografiske rækkevidde af det i litra c)
omhandlede patent.
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g) et forslag til den gensidige licens' geografiske rækkevidde,
der ikke må gå ud over den geografiske rækkevidde af det
i litra c) omhandlede patent.

4.
En ansøgning om tvangslicens vedlægges dokumentation for, at ansøgeren uden held har anmodet indehaveren af
sortsbeskyttelsen om indgåelse af en licensaftale. Hvis
Kommissionen eller en medlemsstat ansøger om en tvangslicens i henhold til basisforordningens artikel 29, stk. 2, kan
Sortsmyndigheden i tilfælde af force majeure give dispensation fra denne bestemmelse.

5.
En anmodning om indgåelse af en licensaftale anses at
være fremsat uden held efter stk. 4, hvis:

a) indehaveren ikke inden for en rimelig periode har givet et
endeligt svar til den, der har fremsat anmodningen, eller

b) indehaveren har nægtet at indgå en licensaftale med den
person, der har fremsat anmodningen, eller

c) indehaveren har tilbudt den person, der har fremsat
anmodningen, en licensaftale på åbenbart urimelige
vilkår, herunder vilkår vedrørende den royalty, der skal
betales, og vilkår, der i deres helhed er åbenbart urimelige.

Artikel 38
Behandling af en ansøgning om tvangslicens

3.
En ansøgning om gensidig licens i henhold til basisforordningens artikel 29, stk. 5a, skal indeholde:
a) angivelse af ansøgeren, der er indehaver af en patentrettighed, og indehaveren af den pågældende sortsbeskyttelse som parter i sagen
b) sortsbetegnelsen og de plantearter, som den eller de
pågældende sorter henhører under
c) en bekræftet genpart af patentbrevet, hvoraf fremgår
nummeret på og kravene i patentet på den bioteknologiske opfindelse samt den myndighed, der har meddelt
patentet
d) et officielt dokument, hvoraf det fremgår, at der er
meddelt tvangslicens for en patenteret bioteknologisk
opfindelse til indehaveren af sortsbeskyttelsen
e) et forslag til den type handlinger, der skal være omfattet
af den gensidige licens
f) et forslag til et rimeligt vederlag og beregningsgrundlaget
herfor

1.
Den mundtlige forhandling og bevisoptagelsen foregår
i princippet i ét og samme forhandlingsmøde.

2.
En begæring om yderligere forhandlingsmøder kan kun
imødekommes, hvis den er begrundet i omstændigheder, der
har ændret sig under eller efter forhandlingsmødet.

3.
Inden Sortsmyndigheden træffer en afgørelse, opfordrer
den sagens parter til i mindelighed at indgå en licensaftale.
Alt efter forholdene fremsætter Sortsmyndigheden forslag til
en sådan mindelig aftale.

Artikel 39
Ejerforholdet vedrørende EF-sortsbeskyttelsen under
sagens behandling
1.
Hvis der over for indehaveren er indledt søgsmål
vedrørende krav som omhandlet i basisforordningens
artikel 98, stk. 1, og dette er indført i registret over EFsortsbeskyttelse, kan Sortsmyndigheden udsætte sagsbehandlingen vedrørende meddelelse af tvangslicens. Sagsbehandlingen genoptages først, når den endelige dom i det pågældende søgsmål eller en anden afslutning af sagen er indført i
nævnte register.
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2.
Hvis en EF-sortsbeskyttelse er blevet overdraget med
virkning for Sortsmyndigheden, indtræder den nye indehaver
på anmodning af ansøgeren som part i sagen, hvis ansøgeren uden held har anmodet den nye indehaver om en
licensaftale inden to måneder efter modtagelsen af Sortsmyndighedens meddelelse om, at navnet på den nye indehaver er
blevet indført i registret over EF-sortsbeskyttelse. En anmodning fra ansøgeren skal ledsages af tilfredsstillende dokumentation for vedkommendes forgæves bestræbelser og i givet
fald for den nye indehavers handlinger.

3.
Ved en ansøgning som omhandlet i basisforordningens
artikel 29, stk. 2, indtræder den nye indehaver som part i
sagen. Stk. 1 finder ikke anvendelse.

Artikel 40
Indholdet af afgørelsen om ansøgningen
Den skriftlige afgørelse underskrives af Sortsmyndighedens
præsident. Afgørelsen skal indeholde:

a) en erklæring om, at afgørelsen er truffet af Sortsmyndigheden

b) datoen for afgørelsen

c) navnene på de udvalgsmedlemmer, der har deltaget i
sagsbehandlingen
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en begrundelse med angivelse af de relevante almene interesser:

1) Følgende forhold kan navnlig anses for at være i almenhedens interesse:

a) beskyttelse af menneskers, dyrs og planters liv og
helbred

b) behovet for at forsyne markedet med materiale med
særlige kendetegn

c) behovet for at opretholde en tilskyndelse til at fortsætte frembringelsen af forbedrede sorter.

2) En afgørelse om meddelelse af tvangslicens i henhold til
basisforordningens artikel 29, stk. 5a, skal indeholde en
erklæring, der angiver, hvorfor den bioteknologiske
opfindelse udgør et betydeligt teknisk fremskridt af
væsentlig økonomisk interesse. Følgende forhold kan
navnlig anses for at underbygge, at opfindelsen er et
betydeligt teknisk fremskridt af væsentlig økonomisk
interesse i forhold til den beskyttede plantesort:

a) forbedring af dyrkningsteknikker

b) forbedring af miljøbeskyttelsen
d) navnene på sagens parter og deres befuldmægtigede

e) en henvisning til udtalelsen fra administrationsrådet

c) forbedring af teknikkerne til fremme af anvendelsen af
genetisk biodiversitet

f) en beskrivelse af de forhold, der skal træffes afgørelse om

d) forbedring af kvaliteten

g) en redegørelse for de faktiske omstændigheder

e) forbedring af udbyttet

h) en begrundelse for den trufne afgørelse

f) forbedring af modstandsdygtigheden

i) Sortsmyndighedens egentlige afgørelse; denne kan alt
efter tilfældet omfatte fastlæggelse af de handlinger, der
omfattes af tvangslicensen, de i den forbindelse fastlagte
betingelser og gruppen af personer, herunder i givet fald
de bestemte krav, der gælder for denne gruppe.

g) forbedring af tilpasningen til specifikke klima- og/eller
miljøforhold.

Artikel 41
Meddelelse af tvangslicens
En afgørelse om meddelelse af tvangslicens i henhold til
basisforordningens artikel 29, stk. 1, 2 og 5, skal indeholde

3) Tvangslicensen er ikke-eksklusiv.

4) Tvangslicensen kan ikke overdrages, undtagen sammen
med den del af en virksomhed, der udnytter tvangslicensen, eller i det i basisforordningens artikel 29, stk.
5, omhandlede tilfælde sammen med sortsbeskyttelse
for en i det væsentlige afledt sort.
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Artikel 42
Betingelser vedrørende den person, der meddeles
tvangslicens
1.
Den person, som en tvangslicens meddeles til, skal
have tilstrækkelige finansielle og tekniske midler til at
kunne udnytte tvangslicensen, uden at dette i øvrigt
berører de betingelser, der er omhandlet i basisforordningens
artikel 29, stk. 3.

2.
Overholdelse af de betingelser vedrørende tvangslicensen, der er fastlagt i afgørelsen herom, anses som en af
de omstændigheder, der er omhandlet i basisforordningens
artikel 29, stk. 4.

3.
Sortsmyndigheden fastsætter, at den person, der
meddeles tvangslicens, ikke må tage retlige skridt vedrørende
krænkelser af EF-sortsbeskyttelsen, medmindre indehaveren
har afvist at tage sådanne skridt eller har undladt at gøre
dette i en periode på to måneder efter at være blevet
anmodet herom.
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3.
Artikel 42, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse på en
person, der er indført i registret over EF-sortsbeskyttelse i
henhold til stk. 2. Enhver dom eller anden afslutning på et
søgsmål vedrørende en krænkelse gælder også for de øvrige
personer, der er indført eller indføres i registret.

4.
Den i stk. 2 omhandlede indførelse i registret kan
slettes med den blotte begrundelse, at der med hensyn til
de bestemte krav, der er fastsat i afgørelsen om meddelelse af
tvangslicens, eller de finansielle og tekniske midler, der er
konstateret i henhold til stk. 2, er indtrådt ændringer efter
udløbet af et år efter meddelelsen af tvangslicensen og inden
for den eventuelle tidsfrist, der måtte være fastsat ved
meddelelsen. Slettelse af en indførelse i registret meddeles
den indførte person og indehaveren.

Afdeling 2
Licenser efter basisforordningens artikel
100, stk. 2
Artikel 44

Artikel 43

Licenser efter basisforordningens artikel 100, stk. 2

Grupper af personer, der opfylder specifikke krav i
henhold til basisforordningens artikel 29, stk. 2

1.
En anmodning om en ikke-eksklusiv licens fra en ny
indehaver, som omhandlet i basisforordningens artikel 100,
stk. 2, fremsættes, for så vidt angår den tidligere indehaver,
senest to måneder efter modtagelsen af Sortsmyndighedens
meddelelse om, at navnet på den nye indehaver er indført i
registret over EF-sortsbeskyttelse, og for så vidt angår en
person, der har haft udnyttelsesret, senest fire måneder
efter dette tidspunkt.

1.
Enhver person, der har til hensigt at udnytte en tvangslicens, og som er omfattet af den gruppe af personer, der
opfylder de i basisforordningens artikel 29, stk. 2, omhandlede bestemte krav, giver ved anbefalet brev med modtagelsesbevis Sortsmyndigheden og indehaveren meddelelse herom. Meddelelsen skal navnlig indeholde:

a) navn og adresse på den pågældende person efter de
regler, der i henhold til artikel 2 gælder for parterne i
en sag

b) en erklæring om, hvorledes de pågældende krav er
opfyldt

c) en erklæring med angivelse af de påtænkte handlinger, og

d) en forsikring om, at den pågældende person har de
nødvendige finansielle midler til at kunne udnytte tvangslicensen, og oplysninger om hans tekniske forudsætninger
herfor.

2.
På begæring indfører Sortsmyndigheden en person i
registret over EF-sortsbeskyttelse, hvis den pågældende
person har opfyldt betingelserne vedrørende den i stk. 1
omhandlede meddelelse. Den pågældende har ikke ret til at
udnytte tvangslicensen, inden denne er indført i registret.
Indførelsen heri meddeles den pågældende person og indehaveren.

2.
En ansøgning om meddelelse af licens i henhold til
basisforordningens artikel 100, stk. 2, vedlægges dokumentation for, at der uden held er fremsat en anmodning som
omhandlet i stk. 1. Artikel 37, stk. 1, litra a), b) og c), og stk.
5, artikel 38, artikel 39, stk. 3, artikel 40, undtagen litra f),
artikel 41, stk. 3 og 4, og artikel 42 finder tilsvarende
anvendelse.«

2) Artikel 82 affattes således:

»Artikel 82
Aktindsigt med hensyn til registrene
1.
Registrene er åbne for aktindsigt hos Sortsmyndigheden.

Der gives adgang til registrene og dokumenterne heri på de
samme betingelser som dem, der gælder for adgang til Sortsmyndighedens dokumenter, jf. artikel 84.
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»Artikel 84
Adgang til Sortsmyndighedens dokumenter

Der betales gebyr for registerudtræk, der skal foretages og
leveres på en måde, der kræver andre former for databehandling end blot reproduktion af et dokument eller dele
heraf.

3.
Sortsmyndighedens præsident kan åbne mulighed for
aktindsigt i registrene hos de nationale organer og de afdelinger, der er bemyndiget eller oprettet i henhold til basisforordningens artikel 30, stk. 4.«

3) Artikel 84 affattes som følger:

1.
Administrationsrådet fastsætter bestemmelser om,
hvordan der i praksis gives adgang til Sortsmyndighedens
dokumenter, herunder registrene.
2.
Administrationsrådet fastsætter, hvilke kategorier af
Sortsmyndighedens dokumenter der skal gøres direkte
tilgængelige for den almene befolkning ved offentliggørelse,
herunder elektronisk offentliggørelse.«
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2005.
På Kommissionens vegne
Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen

