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29.6.2005 A6-0207/63

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 63
Predkladajú Piia-Noora Kauppi a John Purvis v mene Skupiny Európskej ľudovej strany 
(kresťanských demokratov) a európskych demokratov

Odporúčanie do druhého čítania A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom

Spoločná pozícia Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Článok 6a (nový)

Článok 6a
1. Členské štáty zabezpečia, aby boli  
licencie na využitie patentovaného vynálezu 
realizovaného na počítači dostupné za 
primeraných a nediskriminačných 
podmienok, pokiaľ je takéto využitie:
a) nevyhnutné na zabezpečenie  
interoperability medzi počítačovými 
programami a
b) vo verejnom záujme.  
2. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek 
iné opravné prostriedky, ktoré môžu byť 
uplatniteľné podľa právnych predpisov o 
hospodárskej súťaži, patent je 
nevynutiteľný, ak je porušením článku 81 
a/alebo 82 Zmluvy alebo k nemu prispieva. 
3.  Primerané a nediskriminačné 
podmienky, vrátane odmeňovania, musia 
zohľadňovať predovšetkým:
(a) verejný záujem tým, že bude povolený 
otvorený prístup k patentovanému vynálezu
(b) postavenie držiteľa patentu na trhu, ak 
držiteľ je zároveň dodávateľom 
počítačového programu, v ktorom sa 
využíva patentovaný vynález, 
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(c) správanie držiteľa patentu v súvislosti s 
udelením alebo zamietnutím udelenia 
licencie v rámci patentu na také využitie,       
(d) náklady na získanie všetkých 
potrebných licencií od príslušných 
držiteľov práv na licencovaný výrobok, 
systém, sieť alebo službu, a 
(e) všeobecne prevládajúce obchodné 
podmienky vrátane spôsobu distribúcie a 
licenčné poplatky za typ výrobku, systém, 
sieť alebo služby vyžadujúce 
interoperabilitu.
4. Nie je možný žiaden prostriedok ochrany 
prostredníctvom súdneho príkazu v 
súvislosti s použitím uvedeným v odseku 1, 
ak potenciálny držiteľ licencie odmietol 
pristúpiť na licenciu na použitie 
patentovaného vynálezu.

Or. en

Odôvodnenie

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

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 64
Predkladá Vittorio Prodi v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Odporúčanie do druhého čítania A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom

Spoločná pozícia Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Členské štáty zabezpečia, aby vynálezy 
realizované za pomoci počítačov boli 
chránené autorskými právami. Vynálezca 
môže požiadať o patent ako o ďalšiu formu 
ochrany, za podmienky, že zverejní vynález 
v plnom rozsahu.

Or. en

Odôvodnenie

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

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 65
Predkladá Toine Manders v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Odporúčanie do druhého čítania A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom

Spoločná pozícia Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

__________________________________________________________________________

Spoločná pozícia

odmieta spoločnú pozíciu.

Or. en

Odôvodnenie

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

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 66
Predkladá Sharon Bowles v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Odporúčanie do druhého čítania A6-0207/2005
Michel Rocard
Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom

Spoločná pozícia Rady (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Článok 5 odsek 2

Patentový nárok na počítačový program, 
samotný, alebo na nosiči, je povolený, iba ak 
tento program, keď je nainštalovaný a 
použitý na naprogramovateľnom počítači, 
naprogramovateľnej informačnej sieti, 
alebo na inom naprogramovateľnom 
prístroji, vytvára nejaký produkt, alebo 
proces, ktorý je nárokovaný v rovnakej 
patentovej žiadosti, v súlade s odsekom 1.

Patentový nárok na počítačový program, 
samotný alebo na nosiči, nie je prípustný. 
Členské štáty zabezpečia, aby sa 
nepovolená dodávka či dovoz počítačového 
programu, ktorý je základným prvkom 
výrobku alebo postupu oprávnene 
uplatňovaného v súlade s odsekom 1,  
pokladala za prečin.

Or. en

Odôvodnenie

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


