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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 68,
který předložily Erika Mann, Arlene McCarthy, Dagmar Roth-Behrendt a další

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 68
Článek 6a (nový)

Článek 6a
Výjimka týkající se interoperability 

Členské státy zajistí, aby používání 
patentovaného vynálezu realizovaného 
počítačem pro vývoj, výrobu, odbyt nebo 
používání produktu nebo služby ve formě 
počítačového programu nebylo přestupkem, 
pokud je takové používání nutné pro 
interoperabilitu počítačového programu s 
jinými počítačovými programy, ledaže by 
součástí patentu byla norma přijatá 
uznávaným  normalizačním orgánem – a 
držitel patentu byl vázán snadno 
prosaditelným veřejným závazkem – a 
zajištěná řádným způsobem v průběhu 
tvorby norem, díky němuž je licence na 
patent dostupná, s plným právem na 
spravedlivé, přiměřené a  nediskriminační 
obchodní podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Where use of a technique is necessary for the interoperability of two computer programs the 
use of the technique should not be inhibited because the technique is covered by a patent. 
Interoperability between the computer programs in use on electronic products is a major 
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concern of standards setting organisations in the information and communications area. In 
order to recognise the value of technical contributions to standards setting organisations 
while protecting the public interest in preventing unjustified monopolies on standards a 
patent license must be readily available to all users of the technique.
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29. 6. 2005 A6-0207/69

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 69,
který předložily Erika Mann, Arlene McCarthy, Dagmar Roth-Behrendt a další

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 69
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) „Uznávaným normalizačním 
orgánem“ se  pro účely článku 6a rozumí 
subjekt, organizace nebo orgán, který 
vytváří normy ve veřejném zájmu, a v němž 
se normy průběžně vytvářejí na základě 
otevřeného rozhodovacího postupu, ke 
kterému mají přístup všechny 
zainteresované strany v souladu s 
objektivními a přiměřenými kritérii.  
Norma představuje technickou specifikaci, 
kterou mohou použít všechny strany mající 
zájem nabízet implementace vyhovující 
normám. Tento orgán může být ustaven na 
vnitrostátní, nadnárodní nebo mezinárodní 
úrovni a může být vládní agenturou, 
soukromým výzkumným ústavem, který 
funguje jako vládní agentura, soukromým 
dobrovolným sdružením nebo soukromým 
oborovým konsorciem, za předpokladu, že 
je reprezentativní část zástupců z tohoto 
oboru transparentním způsobem zapojena 
do vytváření normy. Jako příklad 
uznávaných mezinárodních normalizačních 
orgánů lze zmínit ty, které jsou uvedeny v 
přílohách I a II směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES (v platném 
znění), Mezinárodní organizaci pro 
normalizaci (ISO), Mezinárodní 
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elektrotechnickou komisi (IEC) a 
Mezinárodní telekomunikační unii (ITU), 
výzkumné ústavy, které fungují jako vládní 
agentury, soukromá dobrovolná sdružení, 
jako např. Internet Engineering Task 
Force, které se zabývá technickou 
přípravou internetových norem, a 
soukromá oborová konsorcia, jako např. 
konsorcium W3C (World Wide Web 
Consortium) nebo konsorcium pro normy 
digitální televize (Digital Video 
Broadcasting).

Or. en

Odůvodnění

Open standards are in the public interest and their adoption and use is encouraged and 
recognised by a wide range of bodies. This definition clarifies what is meant by a Recognised 
Standard Setting Organisation in terms of their role in setting open standards.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 70,
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Doporučení pro druhé čtení A6-0207/2005
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Patentovatelnost vynálezů realizovaných počítačem

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

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh 70
Bod odůvodnění 20b (nový)

(20b) Spravedlivými,  přiměřenými a 
nediskriminačními obchodními 
podmínkami pro účely článku 6a se rozumí, 
že posuzování licence nesmí být v rozporu 
se zásadami hospodářské soutěže, nesmí 
nikoho vylučovat nebo klást přehnané 
nároky a musí brát v úvahu zájmy všech 
zainteresovaných stran, včetně veřejného 
zájmu na volném přístupu k patentovaným 
postupům pro účely interoperability, 
potřebu zabránit přemrštěným cenovým 
relacím v případě norem vyžadujících 
multilicence z více zdrojů a skutečnost, že 
poskytovatel licence bude pravděpodobně 
profitovat již ze zvýšeného objemu prodeje 
svého produktu v důsledku lepší 
interoperability. Poplatky, pokud budou 
účtovány, by měly odrážet pouze míru 
inovativního přínosu, a nikoli monopolní 
zisk nebo strategickou hodnotu nebo příjmy 
odvozené pouze ze schopnosti zbavit se 
soupeřů při uvádění interoperabilních 
produktů na trh. Licence by měla být 
nezrušitelná a držitel patentu nesmí během 
projednávání sporu nebo rozhodování o 
něm požádat o soudně přikázané opatření 
proti potenciálním uživatelům licence, kteří 
prohlašují, že chtějí přijmout spravedlivé, 
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přiměřené a nediskriminační obchodní 
podmínky. 
„Nediskriminačními obchodními 
podmínkami“ se rozumí, že veškeré licence 
a všichni poskytovatelé licencí v podobné 
situaci, včetně vlastní obchodní činnosti 
poskytovatele licence – pokud nějaká 
existuje – musí mít přístup k této 
technologii za stejných podmínek, aby bylo 
všem umožněno zúčastnit se soutěže za 
rovných podmínek, ledaže by existovalo 
objektivní zdůvodnění pro jakoukoli 
odchylku a tato odchylka by byla úměrná 
okolnostem. Neměla by existovat de facto 
diskriminace mezi různými vývojovými a 
licenčními modely a poskytovatel licence by 
měl proto – alespoň jako alternativu – 
navrhnout obchodní podmínky slučitelné 
jak s patentovanými vývojovými modely, tak 
i vývojovými modely otevřeného kódu.

Or. en

Odůvodnění

It is essential that the owner of a patent grants a license for interoperability on terms and 
conditions that reflect the value of the innovation protected and not on the value of the patent 
in preventing access to the market for the interoperable product. The third party's interest in 
developing interoperable products and the public's interest in having access to interoperable 
products is directly dependant on the cost and ready availability of the license. The terms of a 
license should not be used to exclude any particular software development model from use of 
a technique essential for interoperability.


