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SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

 A RADY 2004/.../ES 

z … 

 

o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom 

 

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 95, 

 

so zreteľom na návrh Komisie, 

 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

 

v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy2, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 154.  
2 Stanovisko Európskeho parlamentu z 24. septembra 2003 (Ú. v. EÚ C 77 E, 26.3.2004, s. 

230), spoločná pozícia Rady z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia 
Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). 
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keďže: 

 

(1) Uskutočňovanie vnútorného trhu znamená odstraňovanie obmedzení pre voľný obeh a 

obmedzení narúšajúcich hospodársku súťaž, pričom sa vytvára priaznivé prostredie pre 

inovácie a investície. V tomto kontexte je ochrana vynálezov prostredníctvom patentov 

základným prvkom úspechu vnútorného trhu. Účinná, transparentná a harmonizovaná ochrana 

vynálezov realizovaných počítačom v členských štátoch je základom pre udržanie a podporu 

investícií v tejto oblasti. 

 

(2) Existujú rozdiely v ochrane vynálezov realizovaných počítačom, ktoré sú spôsobené 

administratívnymi postupmi a judikatúrou rôznych členských štátov. Tieto rozdiely by mohli 

vytvárať prekážky pre obchod, a preto brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. 

 

(3) Tieto rozdiely by sa mohli prehĺbiť, ak členské štáty prijmú nové a rozdielne administratívne 

postupy, alebo ak sa judikatúra členských štátov vykladajúca platné právne predpisy vyvinie 

rôznymi smermi. 

 

(4) Pokračujúci nárast šírenia a používania počítačových programov vo všetkých oblastiach 

techniky a ich celosvetového šírenia prostredníctvom internetu je rozhodujúcim faktorom 

technickej inovácie. Je preto potrebné zaistiť existenciu optimálneho prostredia pre 

vývojových pracovníkov a užívateľov počítačových programov v Spoločenstve. 
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(5) Z tohto dôvodu by právne predpisy, ktoré upravujú patentovateľnosť vynálezov realizovaných 

počítačom mali byť harmonizované, aby zabezpečili to, že z nich vyplývajúca právna istota a 

úroveň požiadaviek potrebných pre patentovateľnosť umožní inovačným podnikom mať čo 

najväčší prospech zo svojho tvorivého procesu a poskytne stimuly pre investície a inováciu. 

Právnu istotu tiež zaistí skutočnosť, že v prípade pochybností týkajúcich sa výkladu tejto 

smernice, vnútroštátne súdy môžu a súdy posledného stupňa musia požiadať Súdny dvor o 

rozhodnutie. 

 

(6) Spoločenstvo a jeho členské štáty sú viazané Dohodou o obchodných aspektoch práv 

duševného vlastníctvu (TRIPS), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES z 22. 

decembra 1994 o uzavretí dohôd v mene Európskeho spoločenstva pokiaľ ide o záležitosti, 

ktoré spadajú  do jeho právomoci, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole 

multilaterálnych rokovaní (1986-1994)1. Článok 27 ods. 1 TRIPS ustanovuje, že patenty sa 

môžu udeliť na akékoľvek vynálezy bez ohľadu na to, či ide o výrobky a výrobné postupy vo 

všetkých oblastiach techniky, za predpokladu, že sú nové, obsahujú vynálezcovskú činnosť a 

sú priemyselne využiteľné. Okrem toho v súlade s uvedeným článkom by patentové práva 

mali byť dostupné a využiteľné bez diskriminácie pokiaľ ide o oblasť techniky. Tieto princípy 

by sa mali primerane vzťahovať na vynálezy realizované počítačom. 

                                                 
1 Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1. 
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(7) Podľa Dohovoru o udeľovaní európskych patentov podpísaného v Mníchove 5. októbra 1973 

(ďalej len „Európsky patentový dohovor“) a patentového práva členských štátov, počítačové 

programy spolu s objavmi, vedeckými teóriami, matematickými metódami, estetickými 

výtvormi, plánmi, pravidlami a spôsobmi vykonávania duševnej činnosti, hrania hier alebo 

vykonávania obchodnej činnosti a podávanie informácií sa výslovne nepovažujú za vynálezy 

a sú preto vylúčené z patentovateľnosti. Avšak táto výnimka sa uplatňuje a je oprávnená len v 

rozsahu, v ktorom sa patentová prihláška alebo patent vzťahuje na tieto predmety alebo 

činnosti ako také, pretože tieto predmety alebo činnosti ako také nepatria do technickej 

oblasti. 

 

(8) Cieľom tejto smernice je zabrániť rôznemu výkladu ustanovení Európskeho patentového 

dohovoru o výlukách patentovateľnosti. Následná právna istota by mala podporovať priaznivé 

prostredie pre investície a inovácie v oblasti softvéru. 

 

(9) Patentová ochrana umožňuje vynálezcom požívať výhody zo svojej tvorivosti. Patentové 

práva ochraňujú inováciu v záujme spoločnosti ako celku a nemali by byť využívané 

spôsobom, ktorý je v rozpore s hospodárskou súťažou. 

 

(10) Podľa smernice Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových 

programov1 vyjadrenie originálneho počítačového programu v akejkoľvek forme je chránené 

autorským právom ako literárne dielo. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený 

ktorýkoľvek prvok počítačového programu, však nie sú chránené autorským právom. 

                                                 
1 Ú. v. ES L 122, 17.5.1991, s. 42. Smernica zmenená a doplnená smernicou 93/98/EHS (Ú. v. 

ES L 290, 24.11.1993, s. 9). 
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(11) Na to, aby bol vynález považovaný za patentovateľný, mal by mať technický charakter a teda 

by mal patriť do oblasti techniky. 

 

(12) Všeobecnou podmienkou pre vynálezy je, že na to, aby mohli zahŕňať vynálezcovskú činnosť, 

mali by byť technickým prínosom pre stav techniky.  

 

(13) Podobne hoci vynález realizovaný počítačom patrí do oblasti techniky, ale ak nie je 

technickým prínosom pre stav techniky, ako by bol napríklad prípad, keď jeho špecifický 

prínos nemá technický charakter, neobsahuje ani vynálezcovskú činnosť a teda nemôže byť 

patentovateľný. 

 

(14) Samotná realizácia metódy, ktorú inak nie je možné patentovať, na takom zariadení ako je 

počítač, nie je sama o sebe postačujúca na potvrdenie toho, že vynález má technický prínos. 

Podobne obchodné metódy realizované počítačom, metódy na spracovanie údajov alebo iné 

metódy, ktorých jediný prínos k súčasnému stavu techniky nemá technickú povahu, nemôžu 

byť patentovateľným vynálezom. 

 

(15) Ak sa prínos k súčasnému stavu techniky týka výlučne nepatentovateľného predmetu, takýto 

predmet nemôže vytvárať patentovateľný vynález, bez ohľadu na to, ako je predmet uvedený 

v nárokoch. Napríklad požiadavke technického prínosu sa nemožno vyhnúť v patentových 

nárokoch len špecifikovaním technických prostriedkov. 
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(16) Okrem toho algoritmus nemá technický charakter, a preto nemôže predstavovať technický 

vynález. Avšak metóda, ktorá zahŕňa používanie algoritmu, môže byť patentovateľná za 

predpokladu, že daná metóda rieši technický problém. Avšak žiaden patent udelený vo vzťahu 

k takejto metóde by nemal znamenať monopol daného algoritmu alebo jeho využitia v 

kontextoch, ktoré nie sú predpokladané v patente. 

 

(17) Rozsah výlučných práv z patentov je určený v nárokoch, ktoré sú vykladané s odkazom na 

opis a všetky výkresy. Vynálezy realizované počítačom by mali v nárokoch odkazovať aspoň 

na výrobok, napríklad programovo riadené zariadenie alebo postup, ktorý takéto zariadenie 

vykonáva. Podobne, ak sú jednotlivé softvérové prvky použité v kontextoch, ktoré nezahŕňajú 

použitie žiadneho výrobku alebo postupu, vo vzťahu ku ktorým existuje platný nárok, ich 

použitie nespôsobí porušenie práv z patentu. 

 

(18) Právna ochrana vynálezov realizovaných počítačom nevyžaduje vytvorenie osobitného 

právneho systému namiesto predpisov vnútroštátneho patentového práva. Predpisy 

vnútroštátneho patentového práva zostávajú dôležitým základom pre právnu ochranu 

vynálezov realizovaných počítačom. Táto smernica len spresňuje súčasný právny stav s 

cieľom zabezpečiť právnu istotu, transparentnosť a zrozumiteľnosť práva a zabrániť posunom 

ku patentovateľnosti nepatentovateľných metód, ako napríklad bežných postupov alebo 

netechnických postupov a obchodných metód. 

 

(19) Táto smernica by sa mala obmedziť na stanovenie určitých zásad, ktoré sa vzťahujú na 

patentovateľnosť takýchto vynálezov, pričom takéto zásady sú zamerané najmä na 

zabezpečenie toho, aby vynálezy, ktoré patria do technickej oblasti a predstavujú technický 

prínos podliehali ochrane a naopak, aby sa zabezpečilo to, že vynálezy, ktoré nepredstavujú 

technický prínos nepožívali ochranu. 
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(20) Konkurenčná pozícia priemyslu Spoločenstva vo vzťahu k svojim hlavným obchodným 

partnerom sa zlepší, ak sa odstránia súčasné rozdiely v právnej ochrane vynálezov 

realizovaných počítačom a právna situácia bude transparentná. Pri súčasnom trende v 

tradičnom výrobnom priemysle, ktorý svoje prevádzky presúva do hospodárstiev s nízkymi 

nákladmi mimo Spoločenstva, je zrejmá dôležitosť ochrany duševného vlastníctva a najmä 

patentová ochrana. 

 

(21) Ustanovenia tejto smernice by nemali mať vplyv na uplatňovanie článkov 81 a 82 zmluvy, 

najmä, ak dodávateľ, ktorý má dominantné postavenie, odmieta umožniť použitie 

patentovanej techniky, ktorá je potrebná výlučne na  zabezpečenie konverzie konvencií 

používaných vo dvoch rôznych počítačových systémoch alebo sieťach s cieľom umožniť 

komunikáciu a výmenu údajov medzi nimi. 

 

(22) Práva z patentov udelených na vynálezy v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by nemali mať 

vplyv na úkony, ktoré sú povolené podľa článkov 5 a 6 smernice 91/250/EHS, najmä podľa 

jej ustanovení, ktoré sa týkajú rozkladu a interoperability. Najmä úkony, ktoré si podľa 

článkov 5 a 6 Smernice 91/250/EHS nevyžadujú povolenie nositeľa práv, ktoré sa týka jeho 

autorských práv k počítačovému programu alebo k nemu prislúchajúcich, ale ktoré by si 

okrem uvedených článkov vyžadovali takéto povolenie, by sa nemalo vyžadovať povolenie 

nositeľa práv, ktoré súvisia s jeho patentovými právami k počítačovému programu alebo k 

nemu prislúchajúcemu. 
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(23) Pretože cieľ tejto smernice, a to harmonizovanie vnútroštátnych právnych predpisov o 

patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom nemôže byť dostatočne dosiahnutý 

členskými štátmi, ale môže byť lepšie dosiahnutý na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže 

prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity ustanoveným v článku 5 zmluvy. V súlade 

so zásadou proporcionality ustanovenou v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje 

rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa, 

 

PRIJALI TÚTO SMERNICU: 

 

Článok 1 

 

Rozsah pôsobnosti 

 

Táto smernica ustanovuje pravidlá patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom. 

 

Článok 2 

 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto pojmy: 

 

a) „vynález realizovaný počítačom“ znamená každý vynález, ktorého realizácia zahŕňa použitie 

počítača, počítačovej siete alebo iného programovateľného zariadenia, vynález má jeden 

alebo viac znakov, ktoré sú celkom alebo čiastočne uskutočňované prostredníctvom 

počítačového programu alebo počítačových programov, 
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b) „technický prínos“ znamená prínos k stavu techniky v technickej oblasti, ktorý je nový a nie 

je zrejmý pre odborníka v danej oblasti. Technický prínos sa hodnotí na základe vyhodnotenia 

rozdielu medzi stavom techniky a rozsahom patentového nároku posudzovaného ako celok, 

ktorý musí obsahovať technické znaky bez ohľadu na to či sú, alebo nie sú sprevádzané 

znakmi netechnického charakteru. 

 

 

Článok 3 

 

Podmienky patentovateľnosti 

 

Aby bol vynález realizovaný počítačom patentovateľný, musí byť priemyselne využiteľný a nový a 

musí zahŕňať vynálezcovskú činnosť. Na to, aby vynález realizovaný počítačom zahŕňal 

vynálezcovskú činnosť, musí predstavovať technický prínos. 

 

Článok 4 

 
Výluky z patentovateľnosti 

 

1. Počítačový program ako taký nemôže byť patentovateľným vynálezom. 

 

2. Vynález realizovaný počítačom sa nepovažuje za vynález, ktorý predstavuje technický prínos 

len z dôvodu, že zahŕňa použitie počítača, siete alebo iného programovateľného zariadenia. 

Podobne nie sú patentovateľné vynálezy zahŕňajúce počítačové programy, či už vyjadrené ako 

zdrojový kód, objektový kód alebo v akejkoľvek inej forme, ktoré uplatňujú obchodné, 

matematické alebo iné metódy a nevytvárajú technické účinky nad rámec bežných fyzických 

interakcií medzi programom a počítačom, sieťou alebo iným programovateľným zariadením, na 

ktorom je spustený program. 
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Článok 5 

 

Forma nárokov 

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby vynález realizovaný počítačom mohol byť nárokovateľný ako 

výrobok, teda ako programovo riadený počítač, programovo riadená počítačová sieť alebo iné 

programovo riadené zariadenie, alebo ako proces, ktorý takýto počítač, počítačová sieť alebo 

zariadenie vykonáva prostredníctvom spustenia softvéru. 

 

2. Nárok vzťahujúci sa na počítačový program buď sám o sebe alebo na nosiči nie je prípustný, 

pokiaľ by tento program, pri načítaní a spustení na počítači, programovateľnej počítačovej sieti 

alebo inom programovateľnom zariadení, nevytvoril výrobok alebo postup, na ktorý sa vzťahuje 

nárok v rovnakej patentovej prihláške podľa odseku 1. 

 

 

Článok 6 

 

Vzťah k smernici 91/250/EHS 
 

Práva z patentov udelených na vynálezy v rozsahu pôsobnosti tejto smernice nemajú vplyv na 

úkony, ktoré sú povolené podľa článkov 5 a 6 smernice 91/250/EHS, najmä podľa jej ustanovení, 

ktoré sa týkajú rozkladu a interoperability. 
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Článok 7 

 
Monitorovanie 

 

Komisia monitoruje dopad vynálezov realizovaných počítačom na inováciu a hospodársku súťaž v 

Európe a v medzinárodnom meradle a na obchod v Spoločenstve, najmä na malé a stredné podniky, 

užívateľov otvoreného softvéru a elektronický obchod. 

 

Článok 8 

 

Správa o účinkoch smernice 

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do ....* správu 

 

a) o dopade patentov pre vynálezy realizované počítačom na faktory uvedené v článku 7; 

 

b) o tom, či pravidlá upravujúce dobu platnosti patentu a určenie požiadaviek na 

patentovateľnosť a osobitne novosť, vynálezcovskú činnosť a samotný rozsah nárokov sú 

adekvátne a či by bolo žiadúce a právne možné upraviť tieto pravidlá s ohľadom na 

medzinárodné záväzky Spoločenstva; 

                                                 
*  5 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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c) o tom, či sa v členských štátoch, v ktorých požiadavky novosti a vynálezcovskej činnosti nie 

sú posudzované pred vydaním patentu, vyskytli problémy a ak áno, či sú žiadúce nejaké 

opatrenia na riešenie týchto problémov; 

 

d) o tom, či sa vyskytli problémy ohľadom vzťahov medzi patentovou ochranou vynálezov 

realizovaných počítačom a ochranou počítačových programov autorským právom podľa 

ustanovení smernice 91/250/EHS, a či došlo k zneužitiu patentového systému v súvislosti s 

vynálezmi realizovanými počítačom; 

 

e) o tom, ako sa zohľadnili požiadavky tejto smernice pri činnosti Európskeho patentového 

úradu a v jeho pokynoch na prieskum; 

 

f) o aspektoch súvisiacich s potrebou prípravy diplomatickej konferencie na revíziu Európskeho 

patentového dohovoru; 

 

g) o dopade patentov na vynálezy realizované počítačom na rozvoj a komercializáciu 

interoperačných počítačových programov a systémov. 

 

 

Článok 9 

 

Preskúmanie dopadov 

 

Na základe monitorovania, ktoré sa vykonáva podľa článku 7 a správy, ktorá má byť vypracovaná 

podľa článku 8, Komisia preskúma dopad tejto smernice a v prípade potreby predloží Európskemu 

parlamentu a Rade návrhy na zmeny a doplnenia. 
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Článok 10 

 

Vykonávanie 

 

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na 

dosiahnutie súladu s touto smernicou do ... *. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. 

 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na 

túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 

 

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré 

prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. 

 

Článok 11 

 

Nadobudnutie účinnosti 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie. 

                                                 
*  dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 
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Článok 12 

 

Adresáti 

 

Táto smernica je určená členským štátom. 

 

V Bruseli 

 
Za Európsky parlament     Za Radu 

predseda     predseda 
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I. ÚVOD 

 

1. Komisia predložila 20. februára 2002 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o 

patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi1, ktorá je založená na článku 95 

Zmluvy o ES. 

 

2. Hospodársky a sociálny výbor predložil svoje stanovisko 19. septembra 20022. 

 

3. Európsky parlament preložil svoje stanovisko v prvom čítaní 24. septembra 20033. 

 
4. Komisia nepredložila zmenený a doplnený návrh. 

 

5. Rada prijala svoju spoločnú pozíciu podľa článku 251 Zmluvy o ES … 

 

II. CIEĽ 

 

6. Cieľom navrhovanej smernice je harmonizácia vnútroštátneho patentového práva, 

vzhľadom na patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačmi, a sprehľadnenie 

podmienok pre takúto patentovateľnosť. 

 

III. SPOLOČNÁ POZÍCIA 

 

Odôvodnenia 

 

7. Rada zmenila a doplnila alebo zlúčila viaceré body odôvodnenia z návrhu Komisie a 

prijala niekoľko ďalších. Rada týmto zohľadnila, v plnom rozsahu, čiastočne alebo po 

preformulovaní, zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 

86, 11, 12 a 13. Odkazy na hlavné zmeny v odôvodneniach sú uvedené ďalej pri 

jednotlivých článkoch. 

                                                 
1 Ú. v. ES C 151, 25.6.2002, s. 129. 
2 Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Články 

 

Článok 1 (Rozsah pôsobnosti) 

 

8. Článok 1 bol prijatý tak, ako je uvedený v návrhu Komisie. Ani Európsky parlament nenavrhol 

žiadne zmeny a doplnenia tohto článku. 

 

Článok 2 (Definície) 

 

9. Ohľadom písmena a) Rada čiastočne dodržala zmeny a doplnenia Európskeho parlamentu 36, 

42 a 117 tým, že vypustila slová „jedna alebo viac evidentných novostí“ z definície „vynálezu 

realizovaného počítačmi“, pretože sú nadbytočné a hrozí, že dôjde k nejasnosti v ich vzťahu k 

testu novosti, ktorý sa uplatňuje v etape skúmania patentovateľnosti každého vynálezu. 

 

10. Ohľadom písmena b) Rada: 

 

- nahradila pojem „technická oblasť“ pojmom „oblasť technológie“, ktorý je všeobecne 

používaný v medzinárodných dohodách o patentovom práve, ako je napr. dohoda TRIPS; 

 

- vložila slová „nový a“, aby objasnila kritériá pre „technický prínos“; 

 

- doplnila druhú vetu, ktorá je v zásade mierne zmenené a doplnené ustanovenie článku 4 ods. 

3 návrhu Komisie, aby objasnila, že aj vlastnosti netechnického charakteru môžu byť 

zohľadnené pri hodnotení technického prínosu daného vynálezu realizovaného počítačmi, je 

však nevyhnutné, aby akýkoľvek patentový nárok tiež obsahoval technické vlastnosti. Táto 

myšlienka je v súlade s časťou zmien a doplnení Európskeho parlamentu 16, 100, 57, 99, 

110 a 70. 
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Článok 3 návrhu Komisie (Vynálezy realizované počítačmi ako oblasť techniky) 

 

11. Tento článok uložil členských štátom povinnosť zabezpečiť, aby vynálezy realizované 

počítačmi boli považované v ich vnútroštátnom práve za súčasť oblasti techniky. V súlade so 

zmenou a doplnením Európskeho parlamentu 15 rozhodla Rada vypustiť článok 3 s ohľadom 

na to, že by bolo ťažké transponovať všeobecnú povinnosť tohto charakteru do vnútroštátneho 

práva. Namiesto toho Rada rozhodla v odôvodnení 13 posilniť príslušné stanovisko 

obsiahnuté v odôvodnení 11 návrhu Komisie.  

 

Článok 3 (Článok 4 návrhu Komisie) (Podmienky pre patentovateľnosť) 

 

12. Rada zlúčila prvé dva odseky článku 4 návrhu Komisie do jedného odseku, pričom urobila 

menšie zmeny a doplnenia s cieľom zlepšiť zrozumiteľnosť textu. Nové znenie zachováva 

doslovné znenie článku 4 ods. 1 navrhnuté v zmene a doplnení 16 Európskeho parlamentu. 

 

13. Ako už bolo spomenuté, odsek 3 článku 4 návrhu Komisie bol začlenený do definície pojmu 

„technický prínos“ v článku 2 písm. b), pretože viac patrí do definícií ako do článku s názvom 

„Podmienky pre patentovateľnosť“. 

 

Článok 4 (Vylúčenie z patentovateľnosti) 

 

14. S cieľom vyhnúť sa nedorozumeniu zahrnula Rada do odseku 1 tohto článku jasné vyhlásenie 

o tom, že počítačový program ako taký nemôže predstavovať patentovateľný vynález. 
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15. Odsek 2, ktorý zodpovedá zmene a doplneniu 17 Európskeho parlamentu, má za cieľ objasniť 

hranice toho, čo môže byť patentovateľné podľa tejto smernice a musí sa vykladať spolu s 

odôvodneniami 14 a 16, ktoré zodpovedajú zmenám a doplneniam Európskeho parlamentu 

85, 7 a 8.  Rada však vložila pojmy „či už vyjadrené ako zdrojový kód, objektový kód alebo v 

inej forme“, aby lepšie objasnila, čo sa myslí pod pojmom „vynálezy zahŕňajúce počítačové 

programy“. 

 

 Článok 5 (Forma nárokov) 

 

16. Odsek 1 bol prijatý tak, ako je uvedený v návrhu Komisie. 

 

17. Cieľom doplnenia odseku 2 bolo objasniť, že za určitých okolností a za prísnych podmienok 

môže patent obsahovať nárok vzťahujúci sa na počítačový program buď sám o sebe alebo na 

nosiči. Rada toto považuje za spôsob, akým by sa smernica zosúladila s bežnou súčasnou 

praxou na Európskom patentovom úrade a v členských štátoch. 

 

Článok 6 (Vzťah so smernicou 91/250/EHS) 

 

18. Rada zohľadnila zmenu a doplnenie 19 Európskeho parlamentu, pretože je jasnejšie ako 

znenie návrhu Komisie. Vypustila odkazy na ustanovenia o topografiách alebo obchodných 

známkach polovodičov, ktoré sa považovali v tomto kontexte za nepodstatné. 

 

19. Rada nezohľadnila zmenu a doplnenie 76 Európskeho parlamentu, pretože bolo príliš 

nejednoznačné a bolo by v rozpore s dohodou TRIPS. Rada považuje otázku interoperability 

za dostatočne upravenú článkom 6, ako aj uplatnením všeobecných pravidiel súťaže. Toto je 

jasne vysvetlené v odôvodneniach 21 a 22 spoločnej pozície Rady. 
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Článok 7 (Monitorovanie) 

 

20. Rada zohľadnila zmenu a doplnenie 71 Európskeho parlamentu. 

 

Článok 8 (Správa o účinkoch smernice) 

 

21. Rada zachovala znenie návrhu Komisie a vložila tieto dodatočné prvky: 

- písmeno b): slová „podmienky patentu a“ boli doplnené tak, ako to navrhol Európsky 

parlament v zmene a doplnení 92; okrem toho Rada, majúc na mysli zmenu a doplnenie 25 

Európskeho parlamentu, použila jazyk, ktorý sa vzťahuje na medzinárodné záväzky 

spoločenstva; 

- písmeno d): Rada zohľadnila zmenu a doplnenie 23 Európskeho parlamentu; 

- písmeno e): Rada zohľadnila zmenu a doplnenie 26 Európskeho parlamentu; 

- písmeno f): Rada zohľadnila zmenu a doplnenie 25 Európskeho parlamentu, ale vypustila 

odkaz na patent spoločenstva na základe toho, že takýto odkaz by bol v tomto kontexte 

nepodstatný; 

- písmeno g): Rada zohľadnila podstatu zmeny a doplnenia 89 Európskeho parlamentu, 

pričom si zvolila jasnejšie znenie. 

 

Článok 9 spoločnej pozície Rady (Preskúmanie dopadov) 

 

22. Rada zohľadnila zmenu a doplnenie 27 Európskeho parlamentu. 

 

Článok 10 (Článok 9 návrhu Komisie) (Vykonávanie) 

 

23. Rada sa rozhodla pre lehotu na vykonávanie v trvaní dvadsaťštyri mesiacov na rozdiel od 

Európskeho parlamentu, ktorý sa rozhodol pre lehotu na vykonávanie v trvaní osemnásť 

mesiacov (zmena a doplnenie 28).  
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Článok 11 (Nadobudnutie účinnosti) a 12 (Adresáti) (články 10 a 11 návrhu Komisie) 

 

24. Rada zohľadnila znenie návrhu Komisie. 

 

IV. NEZOHĽADNENÉ ZMENY A DOPLNENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

 

25. Po podrobnom posúdení nemohla Rada zohľadniť zmeny a doplnenia Európskeho 

parlamentu 88 (prvá veta), 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 (čiastočne), 60, 102, 111, 72, 

103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 a 28. 

 

26. Rada sa domnieva, že niektoré z týchto zmien a doplnení boli nadbytočné (zmena a 

doplnenie 88 (prvá veta), 31, 75, 94), nejasné, a potenciálne mätúce (zmeny a doplnenia 

36, 42, 117, 72, 104, 120), nemali priamy vzťah s príslušnými otázkami (zmeny a 

doplnenia 95, 24, 81), neodrážali zavedenú prax (zmeny a doplnenia 32, 112, 16, 100, 

57, 99, 110, 70, 102, 111), alebo by boli v rozpore s medzinárodnými záväzkami 

Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov podľa dohody TRIPS ako aj so 

všeobecnými zásadami patentového práva (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 

44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V. ZÁVERY 

 

27. Rada vo svojej spoločnej pozícii prevzala značný počet zmien a doplnení navrhovaných 

Európskym parlamentom. Rada sa v celej spoločnej pozícii snažila nájsť rozumnú a 

fungujúcu rovnováhu medzi záujmami držiteľov práv a ostatných dotknutých strán. 

Komisia potvrdila celkovú rovnováhu spoločnej pozície Rady a prijala ju ako 

vyhovujúci kompromisný celok. 

__________________________ 
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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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________________________ 

 





 
16120/04 ADD 4  LK/cs 1 
 DG C I   EN 

 

COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 7 March 2005  
 

Interinstitutional File: 
2002/0047 (COD)  

16120/04  
ADD 4 
 
 
 
 

  
PI 77 
CODEC 1346 
 

 
ADDENDUM 4 TO "A" ITEM NOTE 
from: Council Secretariat 
to: Council 
No. prev. doc. : 16120/04 PI 77 CODEC 1346 OC  475 ADD 3 
No. Cion prop. : 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Subject : Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

patentability of computer-implemented inventions 
- Common position 
- Statement of the Council's reasons 

 
 

 

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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2002/0047 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa článku 251 odsek 2 druhý pododsek Zmluvy o ES 
 

ktoré sa týka 

spoločnej pozície Rady k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o 
patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi  

1- HISTÓRIA AKTU  

Dátum doručenia návrhu EP a Rade (dokument KOM(2002)[92] 
konečná verzia – [2002/[0047]COD)1: 

 

20. február 2002  

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2: 

 

19. september 2002 

Dátum stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie3: 

 

24. september 2002 

Dátum prijatia spoločnej pozície4: 

 

07.03.2005 

2- CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Cieľom návrhu smernice o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi je 
zosúladenie ustanovení vnútroštátneho patentového práva zaoberajúceho sa vynálezmi, ktoré 
sa zakladajú na využití počítačov. Smernica stanoví dohľad Európskeho súdneho dvora nad 
pravidlami uplatňovanými vnútroštátnymi súdmi a patentovými úradmi, ktoré sú poverené 
posudzovaním platnosti patentov a žiadostí v tejto oblasti. Vzhľadom na to, že veľké 
množstvo patentov v tejto oblasti udeľuje Európsky patentový úrad, Správna rada Európskej 
patentovej organizácie by mohla byť vyzvaná, aby zvážila prispôsobenie vykonávacích 
nariadení Európskej patentovej dohody.  

                                                 
1 Ú. v. ES C 151, 25.6.2002, s. 129 KOM (2002) 92 konečná verzia. 
2 Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 vložiť odkaz 
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3- PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1 Všeobecné poznámky 

Rada prijala rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny spoločnú pozíciu, ktorá zahŕňa podstatu 
približne 25 zmien a doplnení Parlamentu v prvom čítaní. Komisia oznámila, že prijíma 
spoločnú pozíciu aj napriek tomu, že sa líši v niektorých aspektoch od pôvodného návrhu 
Komisie. Vo všeobecnosti Komisia verí, že spoločná pozícia prinesie prijateľnú rovnováhu 
medzi záujmami držiteľov práv a záujmami konkurentov a spotrebiteľov (aj v spoločnosti 
otvorených zdrojov). Okrem toho je táto rovnováha zabezpečená prostredníctvom nových 
požiadaviek v článku 7, na základe ktorých je Komisia povinná monitorovať vplyv vynálezov 
realizovaných počítačmi, najmä na malé a stredné podniky a na spoločnosť otvorených 
zdrojov. 

Čo sa Komisie týka, smernica sa aj naďalej zameriava na kľúčový cieľ uvedený v dôvodovej 
správe návrhu Komisie, a to na zosúladenie patentového práva medzi členskými štátmi 
a vyriešenie právnej neistoty v tejto oblasti. Je veľmi dôležité poznamenať, že až do dnešného 
dňa neexistuje právny nástroj Spoločenstva, ktorý by ovplyvňoval všeobecné patentové právo 
horizontálnym spôsobom, alebo sa konkrétne vzťahoval na vynálezy realizované počítačmi. 
Prijatie tejto smernice by preto malo za následok, že patentové právo v tejto oblasti by po 
prvý krát spadalo pod jurisdikciu Spoločenstva.  

Neprijatím smernice by sa zabránilo inštitúciám Spoločenstva, aby vykonávali kontrolu 
v tejto strategickej oblasti európskeho hospodárstva, ktorá by tak zostala v právomoci 
vnútroštátnych patentových úradov a súdnych dvorov a Európskeho patentového úradu v 
Mníchove.  

3.1.1 Patentové nároky na počítačové programy 

Napriek tomu, že návrh Komisie výslovne nepovolil patentové nároky na samotné počítačové 
programy alebo počítačové programy na nosičoch, Komisia prijala článok 5 ods. 2 spoločnej 
pozície, čo je potrebné chápať v súvislosti s vymožiteľnosťou (existujúcich) patentových 
práv, a nie ako rozšírenie rozsahu patentovateľnosti. Táto skutočnosť je posilnená jasným 
spojením s článkom 5 ods. 1, podľa nižšie uvedeného. Text si môže vyžadovať ďalšie 
vysvetlenie vzhľadom na to, že vzťah medzi článkom 5 ods. 2 a vylúčením počítačových 
programov ako takých (ako je to výslovne ustanovené v článku 4 ods. 1) otvára možnosti 
rozličným výkladom.  

Činy súvisiace s počítačovými programami ako takými, alebo počítačovými programami na 
nosičoch, by mohli byť predmetom konaní o nepriamom porušení, aj bez ustanovení 
zodpovedajúcich článku 5 ods. 2. Článok 5 ods. 2 má preto zjednodušiť vymožiteľnosť 
zákonných práv zabezpečením toho, že takéto činy môžu predstavovať skôr priame ako iba 
nepriame porušenia. Je to veľmi dôležité v prípadoch, keď porušenie presahuje štátne hranice, 
pretože súdy členských štátov nemajú v jurisdikcii nepriame porušenia, ktoré sa odohrali 
mimo ich vnútroštátneho územia. 

V každom prípade posledná veta článku 5 ods. 2 vyjasňuje, že patentový nárok na samotný 
počítačový program alebo počítačový program na nosiči, musí vytvárať patentovateľný 
produkt alebo proces, nárokovaný v rovnakej patentovej žiadosti (a na ktorý sa vzťahuje 
článok 5 ods. 1). To zaručuje, že článok 5 ods. 2 nemôže predstavovať ochranu 
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zodpovedajúcu patentovateľnosti počítačových programov ako takých, ktorého výklad je 
okrem iného potvrdený ešte jasnejším znením spoločnej pozície, najmä článku 4 odseky 1 a 2.  

3.1.2. Interoperabilita 

Komisia je odhodlaná presadzovať interoperabilitu, ako prostriedok podporujúci inováciu 
a hospodársku súťaž. To je v súlade s cieľmi návrhu Komisie, ktoré spočívajú v zaisťovaní 
ochrany investícií do vynálezov, ktoré sú nové, tvorivé a priemyselne využiteľné. Je dôležité 
poznamenať, že požiadavky na dostatočné zverejnenie patentovaných vynálezov môžu 
uľahčiť prístup k informáciám, ktoré sú užitočné na dosahovanie interoperability vynálezov 
realizovaných počítačmi.  

Komisia potvrdila svoj záväzok plniť cieľ politiky presadzovania interoperability 
a podporovania inovácie, tým že v článku 6 výslovne zachováva existujúce výnimky týkajúce 
sa interoperability stanovené autorským právom. 

Komisia verí, že spoločná pozícia Rady zostáva v súlade s týmito cieľmi. Rovnaké 
podmienky patentovateľnosti sú zachované aj v nových článkoch 3 a 4 (čítané spolu s 
článkom 2). Podľa vyjadrenia vo vyhlásení Komisie, ktoré bude zaradené do zápisnice Rady, 
ktorou sa prijíma spoločná pozícia (pozri ďalej), sa Komisia domnieva, že článok 6 čítaný 
spolu s odôvodnením 22, povoľuje akékoľvek úkony opísané v článkoch 5 a 6 smernice 
91/250/EHS o právnej ochrane počítačových programov autorskými právami, vrátane 
všetkých úkonov nutných na zabezpečenie interoperability bez toho, aby na to bolo potrebné 
povolenie od držiteľa patentových práv.  

Okrem toho Komisia víta skutočnosť, že ochrana interoperability bola posilnená v článku 8 
písm. d) a g) v súlade s požiadavkami, ktoré ukladajú Komisii povinnosť podávať správy 
o tom, akým spôsobom ovplyvnilo prijatie smernice stav týkajúci sa interoperability. 

V súlade so svojím cieľom presadzovať interoperabilitu, Komisia zamýšľa uľahčiť 
aproximáciu pozícií Rady a Parlamentu priblížením zmien a doplnení predložených oboma 
inštitúciami v prvom čítaní.  

Okrem toho odôvodnenie 21 pripomína, že na dominantného dodávateľa, ktorý odmietne 
povoliť použitie patentovanej techniky na dosiahnutie interoperability, sa vzťahujú pravidlá 
hospodárskej súťaže a najmä články 81 a 82 Zmluvy. Uplatňovanie týchto článkov preto 
prispieva k dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov, aj keď je dôležité pripomenúť, že samotné 
právo hospodárskej súťaže nemôže vyriešiť všetky potenciálne problémy v tejto oblasti.  

.3.2 Reakcia na zmeny a doplnenia Parlamentu v prvom čítaní 

Zmeny a doplnenia prijaté v celom rozsahu: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 
23, 26, 27. 

Zmeny a doplnenia prijaté s menšími úpravami: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

Zmeny a doplnenia 88 a 89 boli prijaté, avšak v pozmenenej podobe.  

Časť zmeny a doplnenia 107 (=69) bola prijatá (myšlienka, že technický prínos musí byť 
nový) a časť textu zmeny a doplnenia 76 bola použitá v odôvodnení 17 s cieľom zaoberať sa 
záležitosťami, ktoré sú predmetom tejto zmeny a doplnenia.  
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3.3 Zmeny a doplnenia predložené počas diskusií v rámci Rady 

Odôvodnenie 1 

Rada prijala zmenu a doplnenie 1 Parlamentu.  

Odôvodnenie 5 

Rada prijala zmenu a doplnenie 2 Parlamentu.  

Odôvodnenie 8 

Rada začlenila do tohto nového odôvodnenia zmenu a doplnenie 3 a druhú polovicu zmeny 
a doplnenia 88 Parlamentu. Zmena a doplnenie 3 sa považovala za ekvivalent, avšak jasnejšie 
formulovaný, prvej časti zmeny a doplnenia 88.  

Odôvodnenia 12 a 13 

Rada presunula prvú časť odôvodnenia 11 návrhu Komisie do odôvodnenia 12 návrhu 
Komisie.  

Odôvodnenie 13 návrhu Komisie (zrušené) 

Rada prijala zmenu a doplnenie 34 (=115) Parlamentu.  

Odôvodnenie 14 

Rada prijala zmenu a doplnenie 85 Parlamentu.  

Odôvodnenie 15 

Rada prijala zmenu a doplnenie 7 Parlamentu.  

Odôvodnenie 16 

Rada prijala zmenu a doplnenie 8 Parlamentu.  

Odôvodnenie 17 

Rada prijala zmenu a doplnenie 9 Parlamentu.  

Odôvodnenie 18 

Rada prijala zmenu a doplnenie 86 Parlamentu s malou úpravou, aby sa zachoval súlad s 
článkami a štandardnou patentovou terminológiou (pojmy „zjavný alebo netechnický“ 
nahrádzajú pojem „triviálny“) 

Odôvodnenie 20 

Rada prijala zmenu a doplnenie 11 Parlamentu.  

Odôvodnenie 21 
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Rada pozmenila toto odôvodnenie, tak aby sa týkalo interoperability, pričom sa inšpirovala 
znením zmeny a doplnenia 76 Parlamentu. 

Odôvodnenie 22 

Rada prijala zmenu a doplnenie 13 Parlamentu.  

Článok 2 

Rada zrušila odkaz Komisie na „prima facie novel“ znaky v článku 2 písm. a). V článku 2 
písm. b) Rada pridala jednu časť zmeny a doplnenia 107 (=69), ktorá definuje technický 
prínos ako nový technický prínos a pridala novú vetu, prenesenú z článku 4 ods. 3 návrhu 
Komisie, ktorá definuje, ako sa posudzuje technický prínos.  

Článok 3 návrhu Komisie (zrušený) 

Rada prijala zmenu a doplnenie 15 Parlamentu.  

Článok 3 

Rada znova uviedla a skrátila odseky 1 a 2 článku 4 návrhu Komisie do jedného odseku, v 
súlade so zmenou a doplnením 16 Parlamentu a presunula podstatnú myšlienku článku 4 ods. 
3 návrhu Komisie do článku 2 písm.b), ako sa vyššie uvádza.  

Článok 4 

Rada zaradila nový článok 4. Článok 4 ods.1 znova opakuje zásadu, že počítačový program 
ako taký, nemôže predstavovať patentovateľný vynález. Článok 4 ods. 2 je zmena a doplnenie 
17 Parlamentu s dodatočným textom, ktorý vyjasňuje, že žiadne formy vylúčeného programu 
(napr. zdroj alebo objektový kód) nie sú patentovateľné.  

Článok 5 

Rada pridala článok 5 ods.2, ktorý nepovoľuje patentové nároky na samotné počítačové 
programy alebo počítačové programy na nosičoch, pokiaľ nárokovaný program nevytvára 
produkt alebo proces nárokovaný v súlade s článkom 5 ods. 1 v rovnakom patente.  

Článok 6 

Rada pozmenila článok 6 v súlade so zmenou a doplnením 19 Parlamentu a zároveň upresňuje 
príslušné články smernice 91/250/EHS, ktoré sú uplatniteľné v tomto kontexte.  

Článok 7 

Rada prijala zmenu a doplnenie 71 Parlamentu.  

Článok 8 

Rada prijala zmeny a doplnenia 92, 23, 25, 26 Parlamentu a hlavnú myšlienku zmeny 
a doplnenia 89. Do článku 8 písm. b) sa tiež pridáva odkaz na medzinárodné záväzky 
Spoločenstva. To sa predovšetkým chápe ako odkaz na dohodu TRIPS (Dohoda o 
obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva). V písmene f), ktoré sa zaviedlo zmenou 
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a doplnením 25, sa zrušil odkaz na patent Spoločenstva, keďže tento nespadá do rozsahu 
v súčasnosti platnej smernice. Nové písmeno g) je inou formuláciou zmeny a doplnenia 89, 
pretože ju Rada považovala za výstižnejšiu.  

Článok 9 

Rada prijala zmenu a doplnenie 27 Parlamentu.  

Článok 10 

Rada stanovila transpozičné obdobie na dvadsať štyri mesiacov (nie je definované v návrhu 
Komisie). Parlament plánoval osemnásť mesiacov. 

3.4 Stanovisko Komisie k spoločnému stanovisku Rady 

Komisia vo všeobecnosti podporuje spoločné stanovisko Rady, pretože zachováva rovnováhu 
stanovenú v pôvodnom návrhu a zároveň vyjasňuje niektoré aspekty, ktoré Parlament 
považuje za dôležité. Väčšina zmien predložených Radou vychádza zo zmien a doplnení 
Parlamentu, ktorých podporu Komisia už predtým naznačovala. Ostatné rozdiely medzi 
spoločnou pozíciou Rady a pôvodným návrhom Komisie sú uvedené nižšie. 

Odôvodnenie 13 návrhu Komisie (zrušené) 

Komisia môže prijať zrušenie tohto odôvodnenia, pretože podstatná myšlienka je znova 
uvedená v odôvodnení 16, ktoré vychádza zo zmeny a doplnenia 8 Parlamentu.  

Odôvodnenie 21 

Rada podporuje nové znenie, pretože potvrdzuje, že vhodným spôsobom riešenia 
potenciálnych problémov s hospodárskou súťažou medzi podnikmi, je stanovenie pravidiel 
hospodárskej súťaže. Uplatňovanie článkov 81 a 82 preto prispieva k dosiahnutiu cieľov, 
ktoré sleduje súčasná smernica. Toto odôvodnenie užitočne uvádza príklad potenciálneho 
problému hospodárskej súťaže súvisiaceho s interoperabilitou, v ktorom dominantný 
dodávateľ odmietne dať súhlas na použitie patentovanej techniky, ktorá je potrebná jedine na 
zabezpečenie konverzie metód používaných v dvoch odlišných počítačových systémoch alebo 
sieťach, a aby tak bola umožnená komunikácia a výmena údajov medzi nimi.  

Článok 2 

Začlenenie požiadavky nového technického prínosu je prijateľné. 

Článok 4 

Nový odsek 1 tohto článku uvádza existujúce právo a vzhľadom na to, že Komisia stanovila, 
že je potrebné vysvetlenie a nie zmena súčasného právneho stavu, je tento dodatok prijateľný.  

Komisia môže tiež prijať vysvetlenie v odseku 2.  

Článok 5 
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Komisia môže podporiť dodatok odseku 2 v rámci celkového balíka, pretože poskytuje 
užitočné vysvetlenie podmienok, za ktorých môžu alebo nemôžu byť udelené konkrétne 
formy patentových nárokov a je vyvážený ďalšími opatreniami.  

Článok 6 

Je logické odvolávať sa na príslušné interoperabilné opatrenia najmä preto, že Komisia je 
priaznivo naklonená tomuto vysvetľovaciemu dodatku.  

Článok 10 

Napriek tomu, že Komisia by bola uprednostnila rýchlejšiu transpozíciu predpokladanú 
Parlamentom, môže prijať dvadsať štyri mesiacov ako konečný termín implementácie.  

4- ZÁVER 

Komisia dospela k záveru, že spoločná pozícia Rady zachováva rovnováhu, ktorá bola cieľom 
pôvodného návrhu, a preto ju môže prijať. Súčasné znenie poskytuje najmä dostatočné 
podnety na inováciu v tejto oblasti a zachováva slobodu v komercializácii nových produktov a 
zároveň umožňuje držiteľom práv vymáhať svoje práva voči ich porušovateľom účinnou, ale 
zároveň primeranou cestou. Harmonizáciou na úrovni Spoločenstva sa zaručí, že 
presadzovanie týchto práv bude prebiehať rovnakým spôsobom v celej Európskej únii, čím sa 
uľahčí účinné fungovanie jednotného trhu.  

Komisia vyzýva Parlament, aby sa konštruktívne zapojil do ďalšieho dialógu medzi 
inštitúciami, a zaručil tak prijatie smernice, ktorá spája tieto ciele a je pripravená na ďalší 
dialóg s oboma inštitúciami, Parlamentom aj Radou, o kľúčových otázkach týkajúcich sa 
smernice, najmä v súvislosti so záväzkami Komisie presadzovať interoperabilitu.  

5- VYHLÁSENIE KOMISIE 

V zápisnici Rady, ktorou sa prijíma spoločné stanovisko, je uvedené nasledujúce vyhlásenie:  

„Komisia sa domnieva, že článok 6 čítaný spolu s odôvodnením 22, povoľuje akékoľvek 
úkony opísané v článkoch 5 a 6 smernice 91/250/EHS o právnej ochrane počítačových 
programov autorskými právami, vrátane všetkých úkonov nutných na zabezpečenie 
interoperability bez toho, aby na to bolo potrebné povolenie od držiteľa patentových práv.“  




