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29. 6. 2005 A6-0207/63

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 63,
který předložili Piia-Noora Kauppi a John Purvis za skupinu PPE-DE

Doporučení pro druhé čtení A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem

Společný postoj Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh 63
Článek 6a (nový)

Článek 6a
1. Členské státy zajistí, aby licence byly 
podle zákona rychle dostupné, aby 
umožnily použití patentovaného vynálezu 
realizovaného počítačem za rozumných a 
nediskriminačních podmínek, pokud je toto 
použití 
(a) nezbytné pro interoperabilitu mezi 
počítačovými programy a
(b) ve veřejném zájmu. 
2. Aniž by byla dotčena jakákoli další 
opatření uplatňovaná v rámci práva 
hospodářské soutěže, musí být patent 
právně bezúčinný do té míry, že jeho 
vymáhání bude představovat porušení 
článků 81 a/nebo 82 Smlouvy nebo k němu 
přispívat. 
3. Rozumné a nediskriminační podmínky 
včetně odměn se budou týkat zejména:
(a) veřejného zájmu tím, že umožní volný 
přístup k patentovanému vynálezu, 
(b) postavení majitele patentu na trhu, 
pokud tento majitel je též dodavatelem 
počítačového programu používajícího 
patentovaný vynález, 
(c) postoj majitele patentu v souvislosti s 
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udělením či odmítnutím udělit oprávnění v 
rámci patentu k tomu určeného, 
(d) nákladů na získání potřebných licencí 
od jiných přislušných držitelů práv na 
patentovaný výrobek, systém, síť nebo 
službu,
(e) obecně převažujících obchodních 
podmínek včetně způsobů distribuce a 
licenčních poplatků za užívání typu 
výrobku, systému, sítě nebo služby 
vyžadující interoperabilitu.
4. V souvislosti s použitím uvedeným v 
článku 1 nebude umožněna žádná 
přikazující úleva, pokud případný majitel 
licence neodmítl obstarat si licenci pro 
použití patentovaného vynálezu.

Or. en

Odůvodnění

This amendment seeks to provide for reasonable and ready interoperability of licences in the 
face of any undue legal intimidation by dominant market players.
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29. 6. 2005 A6-0207/64

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 64,
který předložil Vittorio Prodi za skupinu ALDE

Doporučení pro druhé čtení A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem

Společný postoj Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh 64
Čl. 5 odst. 2a (nový)

2a. Členské státy zajistí, aby vynálezy 
realizované pomocí počítače byly chráněny 
autorskými právy. Patenty může vynálezce 
požadovat jako další ochranu, pokud svůj 
vynález plně zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

This amendment intends to clarify the philosophy of the legal institute of patent.
Patent gives the monopoly on the economic exploitation of an idea on the basis of an 
invention in exchange for the full disclosure of the invention.
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29. 6. 2005 A6-0207/65

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 65,
který předložil Toine Manders za skupinu ALDE

Doporučení pro druhé čtení A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem

Společný postoj Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh Parlamentu

Společný postoj

Odmítá společný postoj.

Or. en

Odůvodnění

The ALDE group in the EP prefers that  the European Commission should first come forward 
with a proposal for an effective European Community Patent thereby allowing a democratic 
control by the European  Parliament on the European Patent Office, acting as agent for the 
Community patent. With a view to legal certainty and reaching the Lisbon objective, it is 
desirable that there is one single patent system across the European Union. After the 
establishment of such a system, we can reopen the debate on the need for a directive on the 
patentability of computer implemented inventions. There is now too much ambiguity on the 
scope of this directive and there is a misunderstanding on where to draw the  line between the 
patentability of software patents as such and patentability of computer implemented 
inventions.
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29. 6. 2005 A6-0207/66

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 66,
který předložila Sharon Bowles za skupinu ALDE

Doporučení pro druhé čtení A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem

Společný postoj Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh 66
Čl. 5 odst. 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.

Není dovoleno uplatnit patentový nárok na 
počítačový program, buď sám o sobě nebo 
na nosiči. Členské státy zajistí, že 
nepovolená dodávka či dovoz počítačového 
programu, který je základním prvkem 
výrobku nebo postupu oprávněně 
uplatňovaného v souladu s odstavcem 1, je 
přečinem. 

Or. en

Odůvodnění

Not having program claims exposes the EU to imported programs that emulate validly 
patentable methods without a remedy.  The second provision is effectively an extension to the 
contributory infringement provisions that apply in national law but which do not operate 
cross-border. The patented invention remains the method/apparatus but an importer (eg from 
China) is now in the same legal position as those within the member state


