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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY 2004/.../ES 

ze dne 

 

o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem 

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,  

 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 

 

s ohledem na návrh Komise, 

 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

                                                 
1 Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 154.  
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. září 2003 (Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 230), 

společný postoj Rady ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). 
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vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Uskutečnění vnitřního trhu předpokládá odstranění překážek volného pohybu a narušování 

hospodářské soutěže a vytvoření prostředí příznivého pro inovace a investice. V této 

souvislosti je ochrana vynálezů patenty významným prvkem pro úspěch vnitřního trhu. 

Účinná, transparentní a harmonizovaná ochrana vynálezů realizovaných počítačem ve všech 

členských státech je nezbytná pro udržení a podporu investic v této oblasti. 

 

(2) V ochraně vynálezů realizovaných počítačem, kterou poskytují správní postupy a judikatura 

jednotlivých členských států, existují rozdíly. Tyto rozdíly by mohly vytvořit překážky 

obchodu, a tudíž bránit řádnému fungování vnitřního trhu. 

 

(3) Tyto rozdíly by se mohly zvětšit s přijímáním nových a odlišných správních postupů 

jednotlivými členskými státy nebo s odlišným vývojem vnitrostátní judikatury vykládající 

stávající právní předpisy. 

 

(4) Zvyšující se šíření a užívání počítačových programů ve všech oblastech techniky a jejich 

celosvětové šíření prostřednictvím internetu jsou rozhodujícím faktorem technické inovace. 

Proto je ve Společenství nutné zajistit optimální prostředí pro ty, kdo vyvíjejí a užívají 

počítačové programy. 
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(5) V důsledku toho by měly být právní předpisy, jimiž se řídí patentovatelnost vynálezů 

realizovaných počítačem, harmonizovány tak, aby výsledná právní jistota a úroveň požadavků 

na patentovatelnost umožňovaly inovačním podnikům co nejlepší využití jejich tvůrčího 

procesu a podněcovaly investice a inovace. Právní jistota bude rovněž zajištěna tím, že v 

případě pochybností ohledně výkladu této směrnice mají vnitrostátní soudy možnost a 

vnitrostátní soudy posledního stupně povinnost požádat o rozhodnutí Soudní dvůr. 

 

(6) Společenství a jeho členské státy jsou vázány dohodou o obchodních aspektech práv 

k duševnímu vlastnictví (dále jen „dohoda TRIPS“), schválenou rozhodnutím Rady 

94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s 

ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných 

jednání (1986-1994)1. Ustanovení čl. 27 odst. 1 dohody TRIPS stanoví, že patenty mohou být 

uděleny na jakékoli vynálezy bez ohledu na to, zda jde o výrobky nebo o postupy, ve všech 

oblastech techniky, za předpokladu, že jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou 

průmyslově využitelné. Kromě toho by podle uvedeného článku měly být patenty dostupné a 

patentová práva využitelná bez diskriminace, pokud jde o oblast techniky. Tyto zásady by se 

tedy měly vztahovat na vynálezy realizované počítačem. 

                                                 
1 Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1. 
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(7) Podle Úmluvy o udělování evropských patentů podepsané v Mnichově dne 5. října 1973 (dále 

jen „Evropská patentová úmluva“) a patentových zákonů členských států výslovně nejsou 

považovány za vynálezy, a tudíž jsou vyloučeny z patentovatelnosti, počítačové programy, 

jakož i objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a 

způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti a 

podávání informací. Tato výjimka však platí a je odůvodněná jen v rozsahu, v němž se 

patentová přihláška nebo patent týká uvedeného předmětu nebo činností jako takových, 

protože tento předmět a činnosti jako takové nepatří do žádné oblasti techniky. 

 

(8) Cílem této směrnice je zabránit různým výkladům ustanovení Evropské patentové úmluvy o 

omezení patentovatelnosti. Výsledná právní jistota by měla přispět k vytvoření vhodných 

podmínek pro investice a inovace v oblasti programového vybavení počítačů. 

 

(9) Patentová ochrana umožňuje novátorům využít jejich tvůrčích schopností. Patentová práva 

chrání inovace v zájmu společnosti jako celku a neměla by být užívána způsobem, který je v 

rozporu s pravidly hospodářské soutěže. 

 

(10) Podle směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových 

programů1 je jakékoli vyjádření původního počítačového programu chráněno autorským 

právem jako literární dílo. Avšak myšlenky a zásady, na kterých je založen jakýkoli prvek 

počítačového programu, autorským právem chráněny nejsou. 

                                                 
1 Úř. věst. L 122, 17.5.1991, s. 42. Směrnice ve znění směrnice 93/98/EHS (Úř. věst. L 290, 

24.11.1993, s. 9). 
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(11) Má-li být vynález považován za patentovatelný, měl by mít technickou povahu, a tudíž by 

měl patřit do oblasti techniky. 

 

(12) Obecně platí, že mají-li vynálezy zahrnovat vynálezeckou činnost, měly by vytvářet technický 

přínos ke stavu techniky. 

 

(13) Proto i když vynález realizovaný počítačem patří do oblasti techniky, pokud nepředstavuje 

technický přínos ke stavu techniky, protože například jeho konkrétní přínos postrádá 

technickou povahu, nezahrnuje vynálezeckou činnost a nebude proto patentovatelný. 

 

(14) Pouhé provedení jinak nepatentovatelné metody na zařízení, jakým je počítač, samo o sobě 

nepostačuje k potvrzení toho, že jde o technický přínos. Proto patentovatelným vynálezem 

nemůže být počítačem realizovaná obchodní metoda, metoda zpracování údajů nebo jiná 

metoda, jejíž jediný přínos ke stavu techniky nemá technickou povahu. 

 

(15) Pokud se přínos ke stavu techniky týká pouze nepatentovatelného předmětu, nemůže jít o 

patentovatelný vynález bez ohledu na způsob, kterým je věc prezentována v patentových 

nárocích. Požadavek ohledně technického přínosu nelze například obejít pouhým uvedením 

technických prostředků v patentových nárocích. 
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(16) Kromě toho algoritmus nemá ve své podstatě technickou povahu, a proto nemůže být 

technickým vynálezem. Nicméně metoda, která zahrnuje použití algoritmu, by mohla být 

patentovatelná, je-li použita pro řešení technického problému. Jakýkoli patent udělený na 

takovou metodu by však neměl vytvářet monopol na samotný algoritmus nebo na jeho užití v 

souvislostech, které patent nepředpokládá. 

 

(17) Rozsah výlučných práv vyplývajících z patentu je vymezen patentovými nároky, jak jsou 

vykládány s odkazem na popis a případné výkresy. Patentové nároky na vynálezy realizované 

počítačem by měly být uplatněny alespoň s odkazem na výrobek, jako například programově 

řízené zařízení, nebo na postup prováděný v tomto zařízení. Budou-li proto jednotlivé prvky 

programového vybavení použity v souvislostech, které nezahrnují vytvoření výrobku nebo 

postupu, na který byl platně uplatněn patentový nárok, nebude toto použití znamenat porušení 

patentové ochrany. 

 

(18) Právní ochrana vynálezů realizovaných počítačem nevyžaduje zavedení samostatného 

souboru právních norem namísto pravidel vnitrostátního patentového práva. Pravidla 

vnitrostátního patentového práva nadále představují nezbytný základ právní ochrany vynálezů 

realizovaných počítačem. Tato směrnice pouze vyjasňuje současný právní stav za účelem 

zajištění právní jistoty, transparentnosti a jasnosti práva a zamezení jakéhokoli posunu k 

patentovatelnosti nepatentovatelných metod, jako jsou například zřejmé či netechnické 

postupy a obchodní metody. 

 

(19) Tato směrnice by se měla omezit na stanovení některých zásad v oblasti patentovatelnosti 

tohoto druhu vynálezů, přičemž cílem těchto zásad je zejména zajistit, aby vynálezy, které 

patří do oblasti techniky a vytvářejí technický přínos, mohly být předmětem ochrany, 

a naopak zajistit, aby ty vynálezy, které nevytvářejí technický přínos, neměly na tuto ochranu 

právo. 
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(20) Konkurenční postavení průmyslu Společenství vůči jeho hlavním obchodním partnerům se 

zlepší, pokud budou odstraněny současné rozdíly v oblasti právní ochrany vynálezů 

realizovaných počítačem a pokud bude právní stav transparentní. Vzhledem k současnému 

trendu, kdy tradiční zpracovatelský průmysl přesouvá své provozní činnosti do zemí s nižšími 

náklady mimo Společenství, je důležitost ochrany duševního vlastnictví, a zejména patentové 

ochrany, zcela zřejmá. 

 

(21) Tato směrnice by se neměla dotýkat použití článků 81 a 82 Smlouvy, zejména pokud 

dodavatel mající dominantní postavení odmítne umožnit použití patentované techniky, která 

je nutná výlučně pro zajištění konverze konvencí používaných ve dvou různých počítačových 

systémech nebo sítích k umožnění komunikace a výměny obsahu údajů mezi nimi. 

 

(22) Práva vyplývající z patentů udělených na vynálezy v oblasti působnosti této směrnice by se 

neměla dotýkat úkonů povolených podle článků 5 a 6 směrnice 91/250/EHS, zejména podle 

ustanovení uvedené směrnice o rozkladu a interoperabilitě. Zejména by úkony, které podle 

článků 5 a 6 směrnice 91/250/EHS nevyžadují svolení nositele práv ohledně jeho autorských 

práv k počítačovému programu a které by, nebýt uvedených článků, vyžadovaly takové 

svolení, neměly vyžadovat svolení nositele práv ohledně jeho patentových práv k 

počítačovému programu. 



 
11979/1/04 REV 1  JF/mk 8 
 DG C I   CS 

 

(23) Protože cílů této směrnice, tedy harmonizace vnitrostátních pravidel týkajících se 

patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem, nemůže být uspokojivě dosaženo na 

úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může 

Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 

Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice 

nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů, 

 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

 
Článek 1 

 

Oblast působnosti 

 

Tato směrnice stanoví pravidla patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem. 

 

Článek 2 

 
Definice 

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

a) „vynálezem realizovaným počítačem“ každý vynález, jehož provedení vyžaduje použití 

počítače, počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení, přičemž tento vynález má 

jeden nebo více znaků, které jsou zcela nebo zčásti uskutečňovány prostřednictvím jednoho 

nebo několika počítačových programů; 
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b) „technickým přínosem“ přínos ke stavu techniky v technické oblasti, který je nový a pro 

odborníka nevyplývá zřejmým způsobem ze stavu techniky. Technický přínos je hodnocen 

podle rozdílu mezi stavem techniky a rozsahem patentového nároku posuzovaného jako celek, 

který musí zahrnovat technické znaky, bez ohledu na to, zda jsou tyto znaky doprovázeny 

netechnickými znaky či nikoli. 

 

Článek 3 

 

Podmínky patentovatelnosti 

 

Aby vynález realizovaný počítačem byl patentovatelný, musí být průmyslově využitelný, nový a 

zahrnovat vynálezeckou činnost. Aby vynález realizovaný počítačem zahrnoval vynálezeckou 

činnost, musí vytvářet technický přínos. 

 

Článek 4 

 
Vyloučení z patentovatelnosti 

 

1. Počítačový program jako takový nemůže být patentovatelným vynálezem. 

 

2. Vynález realizovaný počítačem není považován za vytvářející technický přínos pouze proto, 

že zahrnuje použití počítače, sítě nebo jiného programovatelného zařízení. Proto nejsou 

patentovatelné vynálezy zahrnující počítačové programy, ať již jsou vyjádřené jako zdrojový kód, 

strojový kód nebo mají jakoukoli jinou podobu, které provádějí obchodní, matematické nebo jiné 

metody a nevytvářejí žádné technické účinky nad rámec běžných fyzických interakcí mezi 

programem a počítačem, sítí nebo jiným programovatelným zařízením, v němž je tento program 

aplikován. 
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Článek 5 

 

Forma patentových nároků 

 

1. Členské státy zajistí, aby na vynález realizovaný počítačem mohl být uplatněn patentový 

nárok jako na výrobek, tj. jako na programově řízený počítač, programově řízenou počítačovou síť 

nebo jiné programově řízené zařízení, nebo jako na postup uskutečňovaný tímto počítačem, 

počítačovou sítí nebo zařízením prostřednictvím spuštění programového vybavení. 

 

2. Není dovoleno uplatnit patentový nárok na počítačový program, buď sám o sobě nebo na 

nosiči, pokud tento program po zavedení do programovatelného počítače, programovatelné 

počítačové sítě nebo jiného programovatelného zařízení a po svém spuštění netvoří výrobek nebo 

postup, na který je uplatněn patentový nárok ve stejné patentové přihlášce v souladu s odstavcem 1. 

 

Článek 6 

 

Vztah k směrnici 91/250/EHS 
 

Práva vyplývající z patentů udělených na vynálezy spadající do oblasti působnosti této směrnice se 

nedotýkají úkonů povolených podle článků 5 a 6 směrnice 91/250/EHS, zejména podle ustanovení 

uvedené směrnice o rozkladu a interoperabilitě. 
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Článek 7 

 

Sledování 

 

Komise sleduje dopad vynálezů realizovaných počítačem na inovace a hospodářskou soutěž 

v evropském i mezinárodním měřítku na podniky Společenství, zejména malé a střední podniky, na 

uživatele softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a na elektronický obchod. 

 

Článek 8 

 

Zpráva o účincích směrnice 

 

Komise podá Evropskému parlamentu a Radě do ...* zprávu 

 

a) o dopadu patentů na vynálezy realizované počítačem na faktory uvedené v článku 7; 

 

b) o tom, zda jsou pravidla, kterými se řídí doba platnosti patentu a stanovení požadavků na 

patentovatelnost, a konkrétněji novost, vynálezecká činnost a vlastní rozsah patentových 

nároků, přiměřená a zda by s ohledem na mezinárodní závazky Společenství bylo žádoucí a 

právně možné tato pravidla změnit; 

                                                 
*  Pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
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c) o tom, zda byly zaznamenány problémy s ohledem na členské státy, v nichž požadavky na 

novost a vynálezeckou činnost nejsou před vydáním patentu zkoumány, a pokud takové 

problémy zaznamenány byly, zda je žádoucí přijmout opatření k jejich vyřešení; 

 

d) o tom, zda byly zaznamenány problémy s ohledem na vztah mezi patentovou ochranou 

vynálezů realizovaných počítačem a ochranou počítačových programů autorským právem 

podle směrnice 91/250/EHS a zda v souvislosti s vynálezy realizovanými počítačem došlo k 

jakémukoli zneužití patentového systému; 

 

e) o způsobu, jakým byly zohledněny požadavky této směrnice v praxi Evropského patentového 

úřadu a v jeho instrukcích pro provádění průzkumu; 

 

f) o aspektech, v souvislosti s nimiž může být nezbytné připravit diplomatickou konferenci, 

která by revidovala Evropskou patentovou úmluvu; 

 

g) o dopadu patentů na vynálezy realizované počítačem na vývoj a obchodní využití 

interoperabilních počítačových programů a systémů. 

 

Článek 9 

Přezkum dopadu 

 

Komise na základě sledování podle článku 7 a na základě zprávy vypracované podle článku 8 

přezkoumá dopad této směrnice a v případě potřeby předloží Evropskému parlamentu a Radě 

pozměňující návrhy. 
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Článek 10 

 

Provádění 

 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s 

touto směrnicí nejpozději do ...*. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou 

v oblasti působnosti této směrnice. 

 

Článek 11 

 

Vstup v platnost 

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

                                                 
*  Dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost. 
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Článek 12 

 

Určení 

 

Tato směrnice je určena členským státům. 

 

V Bruselu dne 

 
Za Evropský parlament   Za Radu 

předseda   předseda nebo předsedkyně 

 

 

________________________ 
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I. ÚVOD 

 

1. Dne 20. února 2002 předložila Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o patentovatelnosti vynálezů realizovaných na počítači1, který vychází z článku 95 

Smlouvy o ES. 

 

2. Hospodářský a sociální výbor zaujal stanovisko dne 19. září 20022. 

 

3. Evropský parlament zaujal stanovisko v rámci prvního čtení dne 24. září 20033. 

 
4. Komise nepředložila pozměňovací návrh. 

 

5. Rada přijala společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy o ES dne 7. března 2004… 

 

II. ÚČEL 

 

6. Účelem navržené směrnice je harmonizace vnitrostátních právních předpisů o patentech, 

pokud jde o patentovatelnost vynálezů realizovaných na počítači, a zajištění větší 

transparentnosti podmínek této patentovatelnosti. 

 

III. SPOLEČNÝ POSTOJ 

 

Odůvodnění 

 

7. Rada změnila nebo sloučila určitý počet bodů odůvodnění, které jsou uvedeny v návrhu 

Komise, a přijala několik dalších bodů odůvodnění. V této souvislosti Rada zcela nebo zčásti, 

případně po přeformulování, převzala pozměňovací návrhy 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 

11, 12 a 13 Evropského parlamentu. Hlavní změny bodů odůvodnění jsou uvedeny 

v příslušných článcích níže. 

                                                 
1 Úř. věst. C 151, 25.6.2002, s. 129. 
2 Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Články 

 

Článek 1 (Oblast působnosti) 

 

8. Článek 1 byl přijat v podobě, kterou měl v návrhu Komise. Ani Evropský parlament nepředložil 

žádné pozměňovací návrhy týkající se tohoto článku. 

 

Článek 2 (Definice) 

 

9. Pokud jde o bod a), Rada zčásti respektovala pozměňovací návrhy 36, 42 a 117 Evropského 

parlamentu a z definice pojmu „vynález realizovaný na počítači“ vypustila slova „jeden nebo 

více …, které jsou na první pohled nové“, jelikož tato slova jsou nadbytečná a existuje riziko, 

že jejich vztah ke kritériím novosti, která jsou zkoumána ve stadiu ověřování patentovatelnosti 

každého vynálezu, nebude jasný. 

 

10. Pokud jde o bod b), Rada: 

 

- nahradila slova „technical field“ slovem „field of technology“ (v češtině nepodstatná 

změna), což je pojem běžně používaný v mezinárodních dohodách v oblasti patentového 

práva, jako např. dohoda TRIPS; 

 

- vložila slova „nový a“, aby upřesnila kritéria „technického přínosu“; 

 

- přidala druhou větu, která představuje v podstatě ustanovení čl. 4 odst. 3 návrhu Komise 

v nepatrně pozměněné podobě, jejímž cílem je upřesnit, že i když lze při posuzování 

technického přínosu daného vynálezu realizovaného na počítači brát v úvahu netechnické 

znaky, je nutné, aby každý patentový nárok zahrnoval i technické znaky. Tato myšlenka 

odpovídá zčásti pozměňovacím návrhům 16, 100, 57, 99, 110 a 70 Evropského parlamentu. 
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Článek 3 návrhu Komise (Vynálezy realizované na počítači jako oblast techniky) 

 

11. Tento článek ukládal členským státům povinnost zajistit, aby vynálezy realizované na počítači 

byly v jejich vnitrostátních právních předpisech považovány za vynálezy náležející do oblasti 

techniky. V souladu s pozměňovacím návrhem 15 Evropského parlamentu Rada rozhodla, 

že vypustí článek 3, protože se domnívá, že by bylo obtížné transponovat obecný závazek 

takové povahy do vnitrostátních právních předpisů. Na druhou stranu Rada rozhodla, 

že v bodu odůvodnění 13 posílí příslušné prohlášení obsažené v bodu odůvodnění 11 návrhu 

Komise. 

 

Článek 3 (článek 4 návrhu Komise) (Podmínky patentovatelnosti) 

 

12. Rada sloučila první dva odstavce článku 4 návrhu Komise do jediného odstavce a provedla 

menší redakční změny s cílem zajistit jasnější znění textu. Nový text je doslovným zněním 

čl. 4 odst. 1 pozměňovacího návrhu 16 Evropského parlamentu. 

 

13. Jak již bylo uvedeno výše, čl. 4 odst. 3 návrhu Komise byl včleněn do definice pojmu 

„technický přínos“ v článku 2 bodu b), jelikož se Rada domnívala, že tento odstavec patří 

spíše mezi definice než do článku nazvaného „Podmínky patentovatelnosti“. 

 

Článek 4 (Vyloučení z patentovatelnosti) 

 

14. Aby nedošlo k nedorozumění, Rada vložila do odstavce 1 tohoto článku jednoznačné 

prohlášení, že počítačový program jako takový nemůže být patentovatelným vynálezem. 
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15. Odstavec 2, který odpovídá pozměňovacímu návrhu 17 Evropského parlamentu, má za cíl 

upřesnit meze toho, co lze patentovat podle této směrnice, a je nutné jej interpretovat 

ve spojení s body odůvodnění 14 a 16, které odpovídají pozměňovacím návrhům 85, 7 a 8 

Evropského parlamentu. Rada však do něho vložila slova „ať již jsou vyjádřené jako zdrojový 

kód, cílový kód nebo mají jakoukoli jinou podobu“, aby více upřesnila, co je míněno pojmem 

„vynálezy zahrnující počítačové programy“. 

 

Článek 5 (Forma patentových nároků) 

 

16. Odstavec 1 byl přijat v podobě, kterou měl v návrhu Komise. 

 

17. Byl přidán odstavec 2, aby se upřesnilo, že za určitých okolností a za přísných podmínek 

může patent odpovídat nároku na počítačový program, a to buď samostatný nebo na nosiči. 

Rada se domnívá, že tím bude tato směrnice uvedena do souladu se současnou běžnou praxí 

jak v Evropském patentovém úřadu, tak v členských státech. 

 

Článek 6 (Vztah k směrnici 91/250/EHS) 

 

18. Rada převzala pozměňovací návrh 19 Evropského parlamentu, protože se domnívá, že jeho 

znění je jasnější než znění návrhu Komise. Vypustila odkazy na ustanovení o polovodičových 

topografiích nebo ochranných známkách, protože byly v tomto kontextu považovány 

za nepodstatné. 

 

19. Rada nepřevzala pozměňovací návrh 76 Evropského parlamentu, protože se domnívá, 

že ve značné míře umožňuje různou interpretaci a byl by v rozporu s dohodou TRIPS. Rada 

se domnívala, že otázka interoperability je již dostatečně upravena článkem 6, 

jakož i použitím obecných pravidel hospodářské soutěže. Je to jasně vysvětleno v bodech 

odůvodnění 21 a 22 společného postoje Rady. 
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Článek 7 (Sledování) 

 

20. Rada převzala pozměňovací návrh 71 Evropského parlamentu. 

 

Článek 8 (Zpráva o účincích směrnice) 

 

21. Rada zachovala znění návrhu Komise a včlenila do něj tyto dodatečné prvky: 

- bod b): byla přidána slova „doba platnosti patentu a“, jak to navrhoval Evropský parlament 

v pozměňovacím návrhu 92; Rada dále vzhledem k pozměňovacímu návrhu 25 Evropského 

parlamentu vložila text týkající se mezinárodních závazků Společenství; 

- bod d): Rada převzala pozměňovací návrh 23 Evropského parlamentu; 

- bod e): Rada převzala pozměňovací návrh 26 Evropského parlamentu; 

- bod f): Rada převzala pozměňovací návrh 25 Evropského parlamentu, ale vypustila odkaz 

na patent Společenství, protože takový odkaz by byl v tomto kontextu nepodstatný; 

- bod g): Rada převzala v podstatě pozměňovací návrh 89 Evropského parlamentu, 

avšak zvolila jasnější znění. 

 

Článek 9 společného postoje Rady (Posouzení dopadu) 

 

22. Rada převzala pozměňovací návrh 27 Evropského parlamentu. 

 

Článek 10 (článek 9 návrhu Komise) (Provádění) 

 

23. Na rozdíl od Evropského parlamentu, který zvolil dobu provádění v délce osmnácti měsíců 

(pozměňovací návrh 28), Rada zvolila dobu provádění v délce dvaceti čtyř měsíců. 
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Článek 11 (Vstup v platnost) a článek 12 (Určení) (články 10 a 11 návrhu Komise) 

 

24. Rada převzala znění návrhu Komise. 

 

IV. POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU, KTERÉ NEBYLY 

PŘEVZATY 

 

25. Rada se po důkladném zvážení rozhodla nepřevzít pozměňovací návrhy 88 (první věta), 

31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 

16, 100, 57, 99, 110, 70 (zčásti), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 

a 28 Evropského parlamentu. 

 

26. Rada se domnívala, že některé z těchto pozměňovacích návrhů jsou zbytečné 

(pozměňovací návrhy 88 (první věta), 31, 75, 94), nejasné a mohou být zavádějící 

(pozměňovací návrhy 36, 42, 117, 72, 104, 120), že nemají přímý vztah k daným 

otázkám (pozměňovací návrhy 95, 24, 81), že neodrážejí zavedenou praxi 

(pozměňovací návrhy 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111) nebo že by byly 

v rozporu s mezinárodními závazky Evropského společenství a jeho členských států, 

které vyplývají z dohody TRIPS, jakož i s obecnými zásadami patentového práva (84, 

114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V. ZÁVĚRY 

 

27. Rada ve svém společném postoji převzala velký počet pozměňovacích návrhů 

Evropského parlamentu. Rada se v rámci celého společného postoje snažila 

o přiměřenou a proveditelnou rovnováhu mezi zájmy nositelů práv a zájmy dalších 

zúčastněných stran. Celková vyváženost společného postoje Rady byla potvrzena 

Komisí, která tento postoj přijala jako uspokojivý kompromis. 

__________________________ 
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1. On 20 February 2002 the Commission submitted a proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the patentability of  computer-implemented inventions1, based 

on Article 95 of the EC Treaty. 

 

2. The Economic and Social Committee delivered its Opinion on 19 September 20022. 

 

3. The European Parliament delivered its Opinion at first reading on 24 September 20033. 

 

  

 

                                                 
1  OJ C 151, 25.6.2002, p. 129. 
2 OJ C 61, 14.3.2003, p. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. At its 2583rd meeting on 18 May 2004 the Council (Competitiveness) reached a political 

agreement on a common position concerning the above Directive, with the Spanish delegation 

voting against and the Austrian, Belgian and Italian delegations abstaining. 

 

5. The text of the common position, as finalised by the Legal/Linguistic Experts, is set out in 

11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1(es) + COR 2(de). 

 

6. The draft statement of the Council reasons on the common position is set out in 11979/04 

PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1(de) + COR 2(es).   

 

7. At its 2077th meeting on 15 December 2004, the Permanent Representatives Committee 

agreed to recommend the Council to: 

 

• adopt, as an "A" item of the agenda of a forthcoming meeting, the Spanish delegation 

voting against and the Austrian, Belgian and Italian delegations abstaining, the common 

position as in 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1(es) + COR 2(de) and the statement of 

reasons as in 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1(de) + COR 2(es), and 

 

• enter in its Minutes the statements contained in the Addendum to this Note. 

 

8. The Council is asked to follow this recommendation. 
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The Council will find in Annex the statements for entry in the minutes of the Council meeting at 

which the above-mentioned common position will be adopted. 
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ANNEX 

 

 

Statements for entry in the Council Minutes 

 

 

1. Statement by the Commission 

  

The Commission considers that Article 6, read in conjunction with Recital 22, permits any acts 

as described by Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer 

programs by copyright, including any acts necessary to ensure interoperability, without the 

need for authorisation from the patent’s right holder. 

 

2. Statement by Hungary 

(Translation in English provided by the Hungarian delegation) 

 

Concerning the proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented 

inventions, the Hungarian government agrees to the goals laid down therein, in particular to the 

following: 

 

- strengthening legal certainty and hereby ensuring predictability necessary for taking 

economic decisions; 

- securing the smooth functioning of the internal market by eliminating the differences in the 

case law of the Member States; 

-  strengthening the competitiveness of the European information technology industry on the 

global market; 

- stimulating innovation and creative activities in this important field of technology. 

 

Hungary supports the adoption of Community legislation on the patentability of computer-

implemented inventions in order to establish clear conditions for patentability and to harmonise 

the different practices of Member States. 
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At the Competitiveness Council’s meeting of May 17-18 2004, where amendments to the 

proposed Directive were adopted, Hungary underlined, in addition to the above-mentioned 

goals, that the Directive also has to take account of the interests of small and medium-sized 

enterprises. As the amendments adopted at that meeting followed this goal, Hungary supported 

the proposal with its vote in the debate.  

 

However, Hungary pays particular attention to the interests of the market players, with special 

regard to small and medium-sized enterprises, to ensure that their interest should properly be 

reflected in the forthcoming stages of the co-decision procedure and in the course of the 

implementation of the Directive. 

 

3. Statement by the Netherlands 

 

The Kingdom of the Netherlands states that it considers the harmonisation directive on the 

patentability of computer-implemented inventions to be of high importance. On 18 May, the 

Netherlands, part of a qualified majority of member states, politically agreed with the text of a 

common position in first reading. The Dutch Parliament stated as its position that the political 

agreement offers insufficient guarantees to prevent proliferation regarding software patenting. 

This concern will be taken into account by the Netherlands in the further consideration of the 

directive in second reading. 

 

The directive aims to harmonise the rules within the European Union on the patenting of 

computer-implemented inventions and to offer clarity on which inventions are patentable and 

which are not.  

 

In this light, the Netherlands wishes to confirm explicitly that the directive should guarantee 

that non-technical, non-inventive inventions, business methods and pure software are excluded 

from patentability. This is because patenting of this nature will not make a positive contribution 

to the ability to innovate.  
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Recently, a lot of public and political debate has arisen on the proposed directive and the 

patenting of computer-implemented inventions in general. On further consideration of this 

directive in second reading, the Netherlands will confirm as it premises that the rules on and the 

implementation practice of the patentability for computer-implemented inventions are 

sufficiently clear and that the aforementioned undesirable forms of patenting are prevented. 

 

Therefore, the Netherlands will in second reading be unable to support  a directive text that  

disturbs the balance between patentability and non-patentability.  

 

4. Statement by Latvia 

 

At the Competitiveness Council of May 17-18, 2004 Latvia supported the directive on the 

patentability of computer-implemented inventions as Latvia considers the directive to be of 

high importance and agrees to the aims proposed in the directive. 

 

Latvia supports that legislation on the patenting of computer-implemented inventions should be 

harmonized at the level of the European Union and that there should be clarity which 

computer-implemented inventions are patentable and which are not. 

 

In this light, Latvia wishes to confirm explicitly that the directive text now under consideration 

aims to exclude non-technical, non-inventions, business methods and pure software from 

patentability.  This is because patenting of this nature will not make a positive contribution to 

the ability to innovate.  The directive should ensure compliance with all international treaties. 

 

Further discussions on the directive in Latvia has shown that the directive could greatly impact 

the small and medium-sized enterprises working in the field of information technology industry 

as well as the development of the entire domestic industry.  The industrial circles have 

expressed their concerns that the present text still contains some uncertainties. 
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Taking into account the above-mentioned reasons, Latvia, in the future, will be able to agree 

with the directive on the patentability of computer-implemented inventions, if it maintains the 

balance between patentability and non-patentability of computer-implemented inventions. 

 

________________________ 
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The Council will find in Annex an additional statement for entry in the minutes of the Council 

meeting at which the above-mentioned common position will be adopted. 

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statement for entry in the Council Minutes 

 

 

5. Statement by Poland 

 

Poland – having regard to the necessity of further work on the draft directive in order to 

strengthen legal certainty and to protect economic interests, particularly of small and medium-

sized enterprises, as well as activities in research and technological development – notes, 

despite the reservations submitted, the fact of reaching political agreement at the 18 May 2004 

meeting of the Competitiveness Council concerning a common position leading up to a second 

reading of the draft directive. 

 

Poland supports the goals that guided the preparation of the directive, especially the need for: 

 

- improvement of the transparency and legal certainty of the protection of computer-

implemented inventions, which is particularly important for economic decisions taken by 

natural and legal persons active in the area of information technology, 

 

- harmonisation of diverse practices in the said area in the EU Member States, 

 

- preclusion of the possibility of patenting non-technical inventions (ones not pertaining to the 

domain of technology), inventions lacking the characteristics of innovativeness, business 

methods and computer programs as such, 

 

- development of an environment conducive to innovations in industry and computer science. 

 

Poland states, however, that several key provisions included in the text of the proposal resulting 

from the Council meeting on 18 May 2004 do not meet her expectations. 
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Poland thus firmly favours unequivocal legal instruments guaranteeing that computer-

implemented inventions will be patentable but a computer program or its fragment will not – 

beyond any doubt – be patentable. Poland therefore informs that she will support the draft 

directive on its second reading at the Council only if introduced amendments prohibit the 

patenting of computer programs. 

 

In its current form, the draft directive does not meet Poland’s expectations because: 

 

1. although it appears (in Art. 4) to disallow considering a computer program to be a patentable 

invention, in fact (by virtue of Art. 5.2) it provides for the possibility of introducing patent 

protections relating to computer programs as such whenever there are more protections 

concerning the object of the patent submission, 

 

2. it states that also computer programs may be treated as computer-implemented inventions 

for they belong in the area of technology, and are thus bound by the provision of Art. 27 of 

the TRIPS Agreement. Because of this inadmissibly broad interpretation of the TRIPS 

Agreement, the draft directive contradicts Art. 52 (2) and (3) of the Convention on the Grant 

of European Patents, according to which computer programs as such are not considered as 

inventions, 

 

3. it recognizes simple use of a computer as “technical”, which is contradictory to the essence 

and understanding of an invention, adopted both in the Convention on the Grant of 

European Patents, and in the Polish legal system, 

 

4. it does not ensure the protection of interoperability, admissible on the basis of Art. 30 of the 

TRIPS Agreement. The draft directive allows for reverse engineering and decompilations 

analogically to the provisions of the directive on the protection of computer programs by 

means of copyright. While the exceptions provided for in that directive are sufficient in the 

context of copyright, Art. 6 of the draft directive does not actually enforce interoperability 

on a patent holder. 
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Moreover, the draft directive contains what Poland views as a number of legal incoherencies, 

many vague provisions and terms explained with notions whose definitions are not found in the 

proposal. The definitions of a “field of technology”, or of “technical”, are a case in point. The 

proposal lacks a clear statement that the programming of computers, computer networks or other 

devices, is not a field of technology. 

 

The preamble (point 8) states that a goal of the directive is to prevent divergent interpretations of 

the provisions of the Convention on the Grant of European Patents. This is to be served through 

harmonisation of the national legal arrangements regulating the patentability of computer-

implemented inventions. This is provided for both in point 5 of the preamble and in Art. 10  that 

directly obliges the Member States to enact statutory law, as well as executive and administrative 

regulations, indispensable to the implementation of the directive’s provisions. This contradicts 

point 18 of the preamble, where it is claimed that the legal protection of such inventions does not 

call for the creation of a separate code of law replacing national law, and the directive itself 

merely makes the legal status quo clear. 

 

A detailed analysis of the directive’s provisions leads to the conclusion that there is a need for 

the introduction into national law of a new definition of a patentable computer-implemented 

invention. The draft directive defines a computer-implemented invention in such a way that 

every program installed in a computer and executed in it becomes an invention. On the other 

hand, when defining technical input, the draft directive does not sufficiently distinguish between 

technical and non-technical features of an invention. Art. 2b and 3 suggest that patentability will 

be enjoyed by an invention whose contribution to knowledge resides only in the non-technical 

part. 

 

In many cases it is necessary to underscore in the text of the directive the technical character of 

an invention. It is therefore advisable to explain that computer-implemented inventions should be 

protected only when limited to products such as programmed technical equipment or a technical 

operation executed with this equipment. 
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Poland is also of the opinion that in view of the highly difficult legal issues involved, further 

work on the document should be assisted by a document including examples of inventions that 

will enjoy patentability and ones that will not. Those examples will constitute an interpretation 

aid for rulings on the patentability of computer-implemented inventions. 

 

Poland deems it necessary as well to include in the document proposed above a preliminary 

assessment of possible legal and financial consequences caused by the implementation of the 

directive. 

 

In conclusion, Poland wishes to emphasise that the goals that underlie the work on the directive 

can only be achieved when it establishes explicit legal instruments making it impossible to patent 

computer programs or their fragments, while enabling computer-implemented inventions to 

enjoy patentability. Poland will steadfastly strive, at later stages of the legislative work, for these 

conditions to be met. She will do so in the conviction that a proper settlement of the issues 

related to patenting computer-implemented inventions will become an important factor in 

enhancing the competitiveness of the European economy and in strengthening of the European 

Research Area. 

 

_________ 
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N.B. For reasons of urgency, consultation deadline is shorter than 7 working 
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This Addendum contains in Annex  the text of two additional statements for entry in the minutes of 

the meeting of the Council (Competitiveness) of 7 March 2005.  
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ANNEX 

 

Statement for entry in the Council Minutes 

 

6. Statement by Denmark 

 

Denmark supported the compromise reached in the Council in May 2004 concerning the 

proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions, on the 

basis that it would ensure clearer rules in this field and that a codification of existing 

practice took place, while at the same time preventing patentability of non-technically 

products.  

 

It is on this basis that Denmark through the Council will participate in future negotiations 

on the proposal with the European Parliament. In this context, Denmark attaches particular 

importance to ensuring access to interoperability, that only technical inventions can be 

patented and that neither pure software nor business methods can be patented. In the future 

negations Denmark will therefore work to ensure that these elements are reflected in the 

text in a balanced way. 
 

7. Statement by the Republic of Cyprus 

 

 With regard to the proposed Directive on the patentability of computer-implemented 

inventions though the government of the Republic of Cyprus supports the goals laid down 

therein especially the harmonization of diverse/different practices in the said area in the EU 

member states, the improvement of transparency and strengthening legal certainty and clear 

conditions for the protection of computer implemented inventions, nevertheless the proposed 

Directive should offer more clarity on which inventions are patentable and which are not. This 

is of paramount importance for individuals, organizations and particularly small and medium 

sized enterprises active in the area of information technology and the development of the 

domestic industry thus enhancing competitiveness and strengthening the research area . 

 

_______________ 
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týkající se 

společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem 
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2002/0047 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
 

týkající se 

společného postoje Rady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2002)[92] v konečném znění – 
[2002/[0047]COD)1: 

20. února 2002 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2 ze dne: 19. září 2002 

Stanovisko Evropským parlamentem, první čtení3, ze dne: 24. září 2002 

Datum přijetí společného postoje4: 07.03.2005 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Návrh směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem se zaměřuje 
na harmonizaci předpisů vnitrostátního patentového práva zabývajících se vynálezy, které 
ke své realizaci potřebují počítače. Směrnice stanoví dohled Evropského soudního dvora nad 
pravidly používanými vnitrostátními soudy a patentovými úřady pověřenými posuzováním 
platnosti patentů a žádostí v této oblasti. Vzhledem k tomu, že mnoho patentů v této oblasti 
uděluje Evropský patentový úřad, mohla by být správní rada Evropské patentové organizace 
vyzvána, aby zvážila přijetí prováděcích předpisů k Evropské patentové úmluvě. 

3- PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1 Obecné poznámky 

Rada kvalifikovanou většinou přijala společný postoj, do něhož je zapracován hlavní obsah 
přibližně 25 pozměňovacích návrhů předložených Parlamentem v prvním čtení. Komise 
uvedla, že přijímá tento společný postoj, ačkoli se v některých ohledech liší od jejího 
původního návrhu. Obecně se Komise domnívá, že společný postoj zajistí přijatelnou 
rovnováhu mezi zájmy držitelů práv a zájmy konkurenčních subjektů a spotřebitelů (včetně 

                                                 
1 Úř. věst. C 151, 25.6.2002, s.129 KOM (2002) 92 v konečném znění. 
2 Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s.154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
4 vložit odkaz. 
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komunity zabývající se otevřeným zdrojovým kódem). Tato rovnováha je dále zajištěna 
novými požadavky stanovenými v článku 7, na jejichž základě se od Komise vyžaduje, aby 
sledovala dopad vynálezů realizovaných počítačem zejména na malé a střední podniky 
a na komunitu zabývající se otevřeným zdrojovým kódem. 

Pokud jde o Komisi, směrnice se nadále zaměřuje na hlavní cíl uvedený v důvodové zprávě 
k návrhu Komise, zejména na harmonizaci patentového práva mezi členskými státy 
a na rozptýlení právní nejistoty v této oblasti. Je velice důležité vzít na vědomí, že doposud 
neexistuje žádný právní nástroj Společenství, který by se týkal obecného patentového práva 
buď v horizontální rovině nebo konkrétně v souvislosti s vynálezy realizovanými počítačem. 
Přijetím této směrnice by proto zcela poprvé patentové právo v této oblasti výslovně spadalo 
do soudní pravomoci Společenství. 

Nepřijetím směrnice by se naopak orgánům Společenství zabránilo ve vykonávání kontroly 
v této strategické oblasti evropské ekonomiky, pro kterou by tak zůstaly příslušné pouze 
národní patentové úřady a soudy a Evropský patentový úřad v Mnichově. 

3.1.1 Patentové nároky na počítačové programy 

Ačkoli návrh Komise výslovně nepovolil patentové nároky na počítačové programy jako 
takové nebo na nosičích, přijala Komise čl. 5 odst. 2 společného postoje s tím, že je nutno jej 
chápat tak, že se týká vynutitelnosti (stávajících) patentových práv a nikoli rozšíření rozsahu 
patentovatelnosti. Tato skutečnost je posílena výslovným spojením s čl. 5 odst. 1, jak je 
uvedeno níže. Znění může potřebovat další vysvětlení vzhledem k tomu, že vztah mezi čl. 5 
odst. 2 a vyloučením počítačových programů jako takových (jak je výslovně stanoveno v čl. 4 
odst. 1 je otevřen různým výkladům. 

Jednání týkající se počítačových programů samotných nebo počítačových programů na 
nosičích by mohla být předmětem řízení pro nepřímé porušení i bez ustanovení 
odpovídajících čl. 5 odst. 2. Ustanovení čl. 5 odst. 2 má tudíž zjednodušit vynucení 
zákonných práv stanovením toho, že taková jednání mohou představovat přímé a nikoli pouze 
nepřímé porušení. To je zejména důležité v případech, kdy porušení přesahuje území jednoho 
státu, protože soudy členských států nemají soudní pravomoc nad nepřímými porušeními, 
k nimž dojde mimo území jejich státu. 

V každém případě poslední část čl. 5 odst. 2 objasňuje, že patentový nárok na počítačový 
program, buď sám o sobě nebo na nosiči, musí tvořit patentovatelný produkt nebo postup, 
na který je uplatněn patentový nárok v téže patentové přihlášce (a na který se vztahuje čl. 5 
odst. 1). To zajišťuje, že čl. 5 odst. 2 nemůže zajišťovat ochranu odpovídající 
patentovatelnosti počítačových programů samotných, což je dále potvrzeno zřetelnějším 
zněním společného postoje zejména článku 4 odstavců 1 a 2. 

3.1.2. Interoperabilita 

Komise vyvíjí značné úsilí na podporu interoperability jako prostředku podporujícího inovaci 
a hospodářskou soutěž. To je v souladu s cíli návrhu Komise, které spočívaly v zajištění 
ochrany investic do vynálezů, které jsou nové, tvořivé a průmyslově využitelné. Je důležité 
vzít na vědomí, že požadavek na poskytnutí dostatečných informací o patentovaném vynálezu 
může usnadnit přístup k informacím užitečným pro dosahování interoperability vynálezů 
realizovaných počítačem. 
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Komise potvrdila svůj závazek plnit cíl politiky, tj. prosazovat interoperabilitu a podporovat 
inovaci, tím, že v článku 6 výslovně uvedla stávající výjimky podle patentového práva 
týkající se interoperability. 

Komise se domnívá, že společný postoj Rady zůstává v souladu s těmito cíli. Rovnocenné 
podmínky pro patentovatelnost jsou zachovány v článcích 3 a 4 (vykládány ve spojení 
s článkem 2). Jak je vyjádřeno v prohlášení Komise, které má být zaznamenáno do zápisu 
Rady o přijetí společného postoje (viz níže), Komise se domnívá, že článek 6 vykládaný 
ve spojení s 22. bodem odůvodnění povoluje jakékoli úkony popsané v článcích 5 a 6 
směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových programů autorskými právy, včetně 
veškerých úkonů nezbytných k zajištění interoperability, aniž by k nim bylo nutné oprávnění 
od držitele patentových práv. 

Komise dále vítá skutečnost, že ochrana interoperability byla dále posílena v čl. 8 písm. d) 
a g) požadavkem, aby Komise podávala zprávy o tom, jak přijetí směrnice ovlivnilo situaci 
související s interoperabilitou. 

Vzhledem k cíli Společenství podporovat interoperabilitu má Komise v úmyslu umožnit 
přiblížení stanovisek Rady a Parlamentu tak, že použije změny navržené oběma orgány 
v prvním čtení. 

Kromě toho 21. bod odůvodnění připomíná, že na dodavatele majícího dominantní postavení, 
který odmítne umožnit použití patentované techniky pro dosažení interoperability, se vztahují 
pravidla týkající se hospodářské soutěže, a zejména články 81 a 82 Smlouvy. Použití těchto 
článků proto přispívá k dosažení výše stanovených cílů, ačkoli je samozřejmě důležité 
připomenout, že právo hospodářské soutěže nemůže samo o sobě vyřešit veškeré možné 
problémy v této oblasti. 

3.2 Odpověď na změny navržené Parlamentem v prvním čtení 

Změny přijaté v plném rozsahu: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 26, 27. 

Změny přijaté s drobnými změnami: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

Změny 88 a 89 byly přijaty, avšak ve změněné podobě. 

Byla přijata část změny 107 (=69) (myšlenka, že technický přínos musí být nový) a část znění 
změny 76 byla použita v 17. bodu odůvodnění, který pojednává o problému, kterého se týká 
i tato změna. 

3.3 Změny zařazené během jednání v Radě 

1. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 1 navrženou Parlamentem. 

5. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 2 navrženou Parlamentem. 
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8. bod odůvodnění 

Rada včlenila do tohoto nového bodu odůvodnění změnu 3 navrženou Parlamentem a druhou 
část změny 88. Rada se domnívala, že změna 3 byla rovnocennou, ale jasnější formulací první 
části změny 88. 

12. a 13. bod odůvodnění 

Rada přesunula první část 11. bodu odůvodnění v návrhu Komise do 12. bodu odůvodnění 
v návrhu Komise. 

13. bod odůvodnění návrhu Komise (zrušen) 

Rada přijala změnu 34(=115) navrženou Parlamentem. 

14. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 85 navrženou Parlamentem. 

15. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 7 navrženou Parlamentem. 

16. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 8 navrženou Parlamentem. 

17. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 9 navrženou Parlamentem. 

18. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 86 navrženou Parlamentem s mírnou změnou, aby zachovala soulad 
s články směrnice a se standardní patentovou terminologií (výrazy „zřejmý či netechnický“ 
nahrazují výraz „všední (banální)“). 

20. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 11 navrženou Parlamentem. 

21. bod odůvodnění 

Tento bod odůvodnění změnila Rada tak, aby se týkal problému interoperability, přičemž se 
inspirovala zněním změny 76 navržené Parlamentem. 

22. bod odůvodnění 

Rada přijala změnu 13 navrženou Parlamentem. 
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Článek 2 

Rada zrušila v čl. 2 písm. a) odkaz Komise na „zjevně nové“ (prima facie) znaky. V čl. 2 
písm. b) přidala Rada jeden prvek ze změny 107(=69), který definuje technický přínos jako 
technický přínos nový a přidala novou větu, kterou přesunula z čl. 4 odst. 3 návrhu Komise, 
definující jak se hodnotí technický přínos. 

Článek 3 návrhu Komise (zrušen) 

Rada přijala změnu 15 navrženou Parlamentem. 

Článek 3 

Rada přeformulovala a zestručnila podle změny 16 navržené Parlamentem čl. 4 odst. 1 a 2 
návrhu Komise do jednoho odstavce a přesunula hlavní myšlenku čl. 4 odst. 3 návrhu Komise 
do čl. 2 písm. b), jak je uvedeno výše. 

Článek 4 

Rada připojila nový článek 4. Ustanovení čl. 4 odst. 1 zdůrazňuje zásadu, že počítačový 
program jako takový nemůže být patentovatelným vynálezem. Ustanovení čl. 4 odst. 2 
představuje změnu 17 navrženou Parlamentem s doplňujícím textem, který vyjasňuje, že 
žádná podoba vyloučeného programu (např. zdrojový nebo objektový kód) není 
patentovatelná. 

Článek 5 

Rada připojila čl. 5 odst. 2 nedovolující uplatnit patentové nároky na počítačový program, 
buď sám o sobě nebo na nosiči, pokud nárokovaný program netvoří produkt nebo postup, 
na který je uplatněn patentový nárok podle čl. 5 odst. 1 ve stejném patentu. 

Článek 6 

Rada pozměnila článek 6 v souladu se změnou 19 navrženou Parlamentem a zároveň také 
specifikovala příslušné články směrnice 91/250/EHS, které lze v této souvislosti použít. 

Článek 7 

Rada přijala změnu 71 navrženou Parlamentem. 

Článek 8 

Rada přijala změny 92, 23, 25, 26 navržené Parlamentem a hlavní myšlenku změny 89. 
V čl. 8 písm. b) je také doplněn odkaz na mezinárodní závazky Společenství. Ten se 
především chápe jako odkaz na Dohodu TRIPS (Dohoda o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví). V bodě f) zařazeném na základě změny 25 byl vypuštěn odkaz na 
patent Společenství, protože na něj se stávající směrnice nevztahuje. Nový bod g) je parafrází 
změny 89, protože Rada považovala tuto parafrázi za srozumitelnější. 

Článek 9 

Rada přijala změnu 27 navrženou Parlamentem. 
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Článek 10 

Rada stanovila přechodné období v délce dvaceti čtyř měsíců (nebylo stanoveno v návrhu 
Komise). Parlament předpokládal osmnáct měsíců. 

3.4 Postoj Komise ke společnému postoji Rady 

Komise celkově podporuje společný postoj Rady, protože tento postoj zachovává rovnováhu 
stanovenou v původním návrhu a zároveň vyjasňuje některé aspekty, které považoval 
za důležité Parlament. Většina změn, které Rada zařadila, vychází ze změn navržených 
Parlamentem, u kterých Komise již dříve uvedla, že by je mohla podpořit. Zbývající rozdíly 
mezi společným postojem Rady a původním návrhem Komise jsou uvedeny níže. 

13. bod odůvodnění návrhu Komise (zrušen) 

Komise může přijmout zrušení tohoto bodu, protože hlavní myšlenka tohoto bodu odůvodnění 
je víceméně přeformulována v 16. bodě odůvodnění, který vychází ze změny 8 navržené 
Parlamentem. 

21. bod odůvodnění 

Komise podporuje nové znění, protože potvrzuje, že správný způsob, jak řešit možné 
problémy s hospodářskou soutěží mezi podniky, je prostřednictvím zavedených pravidel 
týkajících se hospodářské soutěže. Použití článků 81 a 82 proto přispívá k dosažení cílů, které 
sleduje i stávající směrnice. Tento bod odůvodnění užitečně uvádí příklad možného problému 
s hospodářskou soutěží týkajícího se interoperability, zejména pokud dodavatel mající 
dominantní postavení odmítne umožnit využití patentované techniky, která je nutná výlučně 
pro zajištění konverze konvencí používaných ve dvou různých počítačových systémech nebo 
sítích tak, aby byla umožněna komunikace a výměna obsahu dat mezi nimi. 

Článek 2 

Vložení požadavku, aby technický přínos byl nový, je přijatelné. 

Článek 4 

Nový odstavec 1 tohoto článku uvádí stávající právo a vzhledem k tomu, že Komise 
zamýšlela vyjasnit, nikoli změnit současnou právní situaci, je tento doplněk přijatelný. 

Komise může také přijmout způsob, jakým je vyjasněn odstavec 2. 

Článek 5 

Komise může podpořit připojení odstavce 2 do kontextu tohoto celkového bloku, protože jsou 
takto užitečně vyjasněny podmínky, za nichž mohou či nemohou být konkrétní formy nároku 
uplatněny, a zmíněný odstavec je vyvážen dalšími ujednáními. 

Článek 6 

Je logické jednoznačně odkazovat na odpovídající ustanovení o interoperabilitě, proto Komise 
souhlasí s tímto vyjasňujícím dodatkem. 
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Článek 10 

Ačkoli by Komise upřednostňovala rychlejší provedení předpokládané Parlamentem, může 
přijmout dvacet čtyři měsíců jako lhůtu pro provedení. 

4- ZÁVĚRY 

Komise se domnívá, že společný postoj Rady zachovává rovnováhu zamýšlenou v původním 
návrhu a může jej proto přijmout. Současné znění zejména zajišťuje dostatečné pobídky 
k inovaci v tomto oboru a zachovává svobodu pro uvádění nových produktů na trh, zatímco 
držitelům práv umožňuje vynutit si na porušovatelích svá práva účinným, ale zároveň 
přiměřeným způsobem. Skutečnost, že dojde k harmonizaci na úrovni Společenství zajišťuje, 
že vynucení těchto práv bude v celé Evropské unii probíhat stejným způsobem, což přispěje 
k efektivnímu fungování jednotného trhu. 

Komise vyzývá Parlament, aby se konstruktivně zapojil do dalšího dialogu mezi jednotlivými 
orgány, aby tak zajistil přijetí směrnice, která splňuje tyto cíle, a je připravena dále jednat 
s Parlamentem i Radou o klíčových otázkách týkajících se směrnice, zejména v souvislosti se 
závazky Komise podporovat interoperabilitu. 

5- PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Následující prohlášení je součástí zápisu Rady o přijetí společného postoje 

„Komise se domnívá, že článek 6 vykládaný ve spojení s 22. bodem odůvodnění povoluje 
jakékoli úkony popsané v článcích 5 a 6 směrnice 91/250/EHS o právní ochraně počítačových 
programů autorskými právy, včetně veškerých úkonů nezbytných k zajištění interoperability, 
aniž by k tomu bylo nezbytné oprávnění od držitele patentových práv.“ 


