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[RepeatAmend]29.6.2005 A6-0207/63

PAKEITIMAS 63
pateikė Piia-Noora Kauppi ir John Purvis PPE-DE frakcijos vardu

Antrajam svarstymui pateikta rekomendacija A6-0207/2005
Michel Rocard
dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo

Tarybos bendroji pozicija (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Tarybos bendroji pozicija
Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 63
6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
galima lengvai, kaip teisėtai priklauso, 
įsigyti licencijas, kuriomis priimtinomis ir 
nediskriminuojamomis sąlygomis leidžiama 
naudotis patentuotais kompiuteriniais 
išradimais, kai šis naudojimas 
a) būtinai reikalingas, kad būtų galima 
sklandžiai dirbti įvairiomis kompiuterių 
programomis, ir
b) yra naudinga visuomenei. 
2. Netrukdant naudoti bet kokias kitas 
priemones, kurios leidžiamos 
konkurencijos teisės aktais, patento 
vykdymo negalima užtikrinti teismine 
tvarka tokiu mastu, kad jo vykdymas 
sukeltų ar prisidėtų prie Sutarties 81 
ir(arba) 82 straipsnių nuostatų pažeidimo. 
3. Priimtinos ir diskriminavimo 
nesukeliančios nuostatos ir sąlygos, 
įskaitant atlygį, ypač susijusios su:
a) visuomenės interesu, kad būtų leidžiama 
laisvai naudotis patentuotu išradimu, 
b) patento savininko padėtimi rinkoje, jei 
tas savininkas yra taip pat kompiuterių 
programos, naudojančios patentuotą 
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išradimą, tiekėjas, 
c) patento savininko elgesiu, kai jis suteikia 
ar atsisako suteikti licenciją šios paskirties 
patentui, 
d) reikalingų licencijų įsigijimo iš 
atitinkamų kitų licencijuoto produkto, 
sistemos, tinklo ar paslaugos teisių 
turėtojų, ir 
e) labiausiai vyraujančiomis verslo 
sąlygomis, įskaitant platinimo metodus, ir 
licencijos mokesčius už produkto, sistemos, 
tinklo ar paslaugos, kurios tarpusavyje turi 
sklandžiai dirbti, klasę.
4. Nebus jokios teisminės priemonės 1 
dalyje aprašyto naudojimo atvejais, nebent 
potencialus licencijos turėtojas atsisako 
pradėti naudotis licencija, kuria leidžiama 
naudotis patentuotu išradimu.

Or. en

Justification

This amendment seeks to provide for reasonable and ready interoperability of licences in the 
face of any undue legal intimidation by dominant market players.



AM\572967LT.doc PE 360.560v01-00

LT LT

29.6.2005 A6-0207/64

PAKEITIMAS 64
pateikė Vittorio Prodi ALDE frakcijos vardu

Antrajam svarstymui pateikta rekomendacija A6-0207/2005
Michel Rocard
dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo

Tarybos bendroji pozicija (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Tarybos bendroji pozicija
Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 64
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
saugomos autorinės kompiuterizuotų 
išradimų teisės. Kaip tolesnės apsaugos nuo 
to, kad nebūtų visiškai atskleistas 
išradimas, išradėjas gali reikalauti patento.

Or. en

Justification

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

PAKEITIMAS 65
pateikė Toine Manders ALDE frakcijos vardu

Antrajam svarstymui pateikta rekomendacija A6-0207/2005
Michel Rocard
dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo

Tarybos bendroji pozicija (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

__________________________________________________________________________

Bendroji pozicija

Bendroji pozicija atmetama.

Or. en

Justification

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

PAKEITIMAS 66
pateikė Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu

Antrajam svarstymui pateikta rekomendacija A6-0207/2005
Michel Rocard
dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo

Tarybos bendroji pozicija (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Tarybos bendroji pozicija
Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 66
5 straipsnio 2 dalis

Pačiai kompiuterių programai arba nešikliui 
skirta apibrėžtis neleistina, nebent ta 
programa, pakrauta ir vykdoma 
kompiuteryje, programuojamame 
kompiuteriniame tinkle ar kitoje 
programuojamoje įrangoje, įgyvendina 
produktą arba procesą, reikalaujamus toje 
pačioje patentinėje paraiškoje remiantis 1 
dalimi.

Pačiai kompiuterių programai arba nešikliui 
skirta apibrėžtis neleistina. Valstybės narės 
užtikrina, kad neteisėtas kompiuterių 
programų, kurios yra svarbiausias 
produkto ar proceso elementas, tiekimas ar 
importas būtų pagrįstai pagal 1 dalį 
laikomas įstatymo pažeidimu.

Or. en

Justification

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


