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Pytania prejudycjalne 

1) Czy właściciel patentu koniecznego dla spełnienia standardu, 
który zgłosił organizacji standaryzacyjnej swoją gotowość 
udzielenia każdej osobie trzeciej licencji na uczciwych, 
rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach, nadużywa 
swojej pozycji dominującej, jeśli występuje do sądu z 
powództwem o zaniechanie naruszeń przeciwko podmio
towi naruszającemu patent, pomimo tego, że podmiot naru
szający patent zgłosił swoją gotowość do negocjacji w 
sprawie nabycia odpowiedniej licencji, 

albo 

czy nadużywanie pozycji dominującej należy przyjąć 
dopiero w sytuacji, gdy podmiot naruszający patent przed
stawił właścicielowi patentu koniecznego dla spełnienia 
standardu akceptowalną bezwarunkową ofertę zawarcia 
umowy licencyjnej, której właściciel patentu nie może nie 
przyjąć bez niedopuszczalnego ograniczenia podmiotu 
naruszającego patent albo naruszenia zakazu dyskryminacji, 
a podmiot naruszający patent w oczekiwaniu na udzielenie 
licencji wypełnia ciążące na nim zobowiązania umowne z 
tytułu dokonanych już działań związanych z wykorzysta
niem patentu? 

2) Jeśli nadużywanie pozycji dominującej należy przyjąć już w 
wyniku gotowości podmiotu naruszającego patent do nego
cjowania nabycia licencji: 

Czy art. 102 TFUE stawia szczególne jakościowe lub 
czasowe wymagania wobec gotowości do negocjowania 
nabycia licencji? Czy taką gotowość należy przyjąć w szcze
gólności już wówczas, gdy podmiot naruszający patent 
jedynie w ogólny sposób (ustnie) oświadczył swoją goto
wość do przystąpienia do rokowań, czy też podmiot naru
szający patent musi już przystąpić do rokowań poprzez 
przykładowo wymienienie konkretnych warunków, na 
jakich jest gotowy zawrzeć umowę licencyjną? 

3) Jeśli złożenie akceptowalnej bezwarunkowej oferty zawarcia 
umowy licencyjnej jest wymagane dla przyjęcia naduży
wania pozycji dominującej: 

Czy art. 102 TFUE stawia szczególne jakościowe lub 
czasowe wymagania wobec tej oferty? Czy oferta musi 
zawierać wszystkie uregulowania, zwykle zawarte w 
umowach licencyjnych w danym obszarze technologii? 
Czy oferta może w szczególności zostać złożona pod 
warunkiem, że patent konieczny dla spełnienia standardu 
jest rzeczywiście wykorzystywany lub okaże się skuteczny 
pod względem prawnym? 

4) Jeśli wypełnienie przez podmiot naruszający patent zobo
wiązań z licencji, która ma być udzielona jest warunkiem 
przyjęcia nadużywania pozycji dominującej: 

Czy art. 102 TFUE stawia szczególne wymogi w odniesieniu 
do działań stanowiących wypełnienie zobowiązań? Czy 
podmiot naruszający patent jest zobowiązany do złożenia 
rachunków z dokonanych już działań związanych z wyko
rzystaniem patentu lub do uiszczenia opłat licencyjnych? 
Czy obowiązek uiszczenia opłat licencyjnych może 
zostać spełniony ewentualnie także poprzez złożenie zabez
pieczenia? 

5) Czy warunki, w oparciu o które należy przyjąć nadużywanie 
pozycji dominującej przez właściciela patentu koniecznego 
dla spełnienia standardu dotyczą także podniesienia w 
drodze powództwa innych roszczeń wynikających z naru
szenia patentu (roszczenie o złożenie rachunków, roszczenie 
o wycofanie ze sprzedaży, roszczenie odszkodowawcze)?
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