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6a straipsnis (naujas)

6a straipsnis

Programinio sąveikumo išimtis
Valstybės narės užtikrina, kad patentuoto 
kompiuterinio išradimo naudojimas 
siekiant kurti, gaminti, prekiauti ar 
naudotis kompiuterių programų produktu 
ar paslauga nėra pažeidimas, jei jais 
naudotis yra būtinai reikalinga siekiant 
kurios nors kompiuterio programos 
sąveikumo su kitomis kompiuterių 
programomis, išskyrus tuos atvejus, kai 
patente yra nurodytas patvirtintas 
pripažintos standartizavimo organizacijos 
standartas ir patento turėtojas yra 
įsipareigojęs tam tikru standartų kūrimo 
proceso metu numatytai vykdomajai 
viešajai įmonei, kuomet licencija patentui 
suteikiama teisėtai taikant teisingas 
priimtinas ir nediskriminuojamas nuostatas 
ir sąlygas.

Or. en
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Pagrindimas

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 
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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20a konstatuojamoji dalis (nauja)

20a) 6a straipsnyje „pripažinta 
standartizavimo organizacija“ – tai 
valdymo organas, organizacija ar 
institucija, kuri atsižvelgdama į visuomenės 
interesus kuria atvirus standartus ir šis 
nuolatinis standartų kūrimas pagrįstas 
vieša sprendimų priėmimo procedūra, 
prieinama visoms suinteresuotoms šalims 
atsižvelgiant į tikslą ir pagrįstus kriterijus. 
Atviras standartas – tai techninės sąlygos, 
kurias gali įgyvendinti visos šalys, 
suinteresuotos siūlyti standartus 
atitinkančias naujausių gaminių įdiegimu. 
Šias organizacijas galima steigti šalies, 
tarpvalstybiniu ar tarptautiniu lygmeniu. 
Jos gali būti valstybinės agentūros, 
privačios mokslo tiriamosios institucijos, 
veikiančios kaip valstybinės agentūros, 
privačios laisvanoriškos asociacijos ar 
privatūs pramonės konsorciumai su sąlyga, 
kad standartai nustatomi skaidriai, 
dalyvaujant atitinkamai šios pramonės 
šakos atstovų daliai. Pripažintų 
tarptautinių standartizavimo organizacijų, 
kurios išvardytos iš dalies pakeistos 
Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 
98/34/EB I ir II prieduose, pavyzdžiai: 
Tarptautinė standartizavimo organizacija, 
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Tarptautinis elektronikos komisija ir 
Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, 
mokslo tiriamieji institutai, veikiantys kaip 
valstybinės agentūros, privačios 
laisvanoriškos asociacijos, pvz., „Internet 
Engineering Task Force“, ir privatūs 
pramonės konsorciumai, pvz., „World Wide 
Web“ ar „Digital Video Broadcasting“ 
konsorciumai.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 70
20b konstatuojamoji dalis (nauja)

20b) 6a straipsnyje minimos teisingos, 
pagrįstos ir nediskriminuojamosios 
nuostatos bei sąlygos reiškia, kad 
sumetimai suteikti licenciją privalo būti 
nesusiję su konkurencijos mažinimu, 
privilegijų suteikimu ar perdėti, kad reikia 
atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių 
interesus, įskaitant viešąjį interesą leisti 
nevaržomą prieigą prie patentuotos 
programinį sąveikumą užtikrinančios 
technikos, į poreikį išvengti pernelyg 
didelių išlaidų tais atvejais, kai standartams 
reikalingos daugialypės licencijos iš kelių 
šaltinių, ir į faktą, kad dėl šio produkto 
programinio sąveikumo licencijos išdavėjas 
gali tikėtis pelno ir dėl padidėjusios 
prekybos šiuo produktu. Mokesčiai, jei jie 
yra, turi įvertinti tik naujumo indėlį, o ne 
monopolio mokestį arba strateginę vertę ar 
pajamas, gaunamas tik iš gebėjimo 
pašalinti konkurentus iš prekybos 
programinio sąveikumo produktais. 
Licencija turi būti negrąžinama, o patento 
savininkas privalo nelaukdamas derybų ar 
ginčo sprendimo pabaigos taikyti teismines 
priemones sustabdyti veiksmus, 
pažeidžiančius perspektyvių licencijų 
turėtojų, pareiškia norą priimti teisingas, 
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pagrįstas ir nediskriminuojamąsias sąlygas, 
teises.
„Nediskriminuojamosios sąlygos“ reiškia, 
kad visos licencijos ir panašioje padėtyje 
esantys licencijų išdavėjai, įskaitant 
licencijos išdavėjo tolesnį nuosavą verslą, 
jei juo verčiasi, privalo turėti prieigą prie 
šios technologijos tokiomis pat sąlygomis, 
kad visi turėtų vienodas galimybes 
konkuruoti, išskyrus tuos atvejus, kai 
pateikiamas objektyvus kokio nors skirtingo 
traktavimo pagrindimas ir kai tas skirtingas 
traktavimas yra proporcingas aplinkybių 
skirtingumui. Neturi būti jokio įvairių 
naujovių ir licencijuojamų modelių faktinio 
diskriminavimo, todėl licencijos išdavėjas 
turi pasiūlyti, bent kaip pasirinkimo 
galimybę, su nuosavybe suderinamas 
nuostatas ir sąlygas, o taip pat atviro 
šaltinio tobulinimo modelius.

Or. en

Pagrindimas

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.
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