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Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Výnimka z dôvodu interoperability

Členské štáty zabezpečia, aby sa využívaním 
patentovaných vynálezov realizovaných 
počítačom na vývoj, výrobu, uvádzanie na 
trh alebo používanie počítačového 
programu ako produktu alebo služby 
neporušoval zákon, ak je toto využitie 
nevyhnutné na dosiahnutie interoperability 
počítačového programu s inými 
programami, pokým patent nepodlieha 
prijatej norme vydanej uznaným 
normatívnym úradom a vlastník patentu 
nie je viazaný ľahko vynútiteľným 
verejným záväzkom, prevzatým dostatočne 
skoro v priebehu vypracúvania noriem, 
pričom patentová licencia sa udeľuje 
rešpektujúc právo na spravodlivé, 
primerané a nediskriminačné podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

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.



AM\573088SK.doc PE 360.560v02-00

SK SK

29.6.2005 A6-0207/69

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 69
Predkladajú Erika Mann, Arlene McCarthy, Dagmar Roth-Behrendt a iní

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))
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Odôvodnenie 20a (nové)

(20a) Na účely článku 6a znamená 
„uznaný normatívny úrad“ orgán, 
organizáciu alebo inštitúciu, ktorá vo 
verejnom záujme vydáva otvorené normy a 
v ktorej nepretržite prebieha vývoj noriem 
na základe otvoreného rozhodovacieho 
procesu, prístupného pre všetky zúčastnené 
strany v súlade s objektívnymi a 
primeranými kritériami. Otvorená norma je 
technické upresnenie, ktoré môžu 
realizovať všetky strany, ktoré majú záujem 
ponúknuť jej implementáciu v zhode s 
normami. Takýto úrad možno zriadiť na 
národnej, nadnárodnej alebo 
medzinárodnej úrovni a môže byť vládnou 
agentúrou, súkromným výskumným 
ústavom fungujúcim ako vládna agentúra, 
súkromným dobrovoľným združením alebo 
súkromným priemyselným konzorciom, za 
predpokladu, že do transparentného 
normotvorného procesu je zapojená 
reprezentatívna časť priemyslu. Medzi 
uznané medzinárodné normatívne úrady 
patria organizácie uvedené v prílohách I a 
II smernice Európskeho parlamentu a 
Rady č. 98/34/ES v znení zmien a doplnení, 
Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu, Medzinárodná 
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elektrotechnická komisia a Medzinárodná 
telekomunikačná únia, výskumné ústavy, 
ktoré vystupujú ako vládne agentúry, 
súkromné dobrovoľnícke združenia ako 
Internet Engineering Task Force a 
súkromné priemyselné konzorciá, ako 
napríklad World Wide Web Consortium 
alebo Digital Video Broadcasting 
Consortium.

Or. en

Odôvodnenie

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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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Odôvodnenie 20b (nové)

(20b) Na účely článku 6a znamenajú 
spravodlivé, primerané a nediskriminačné 
podmienky skutočnosť, že posúdenie 
licencie nesmie byť v rozpore so zásadami 
hospodárskej súťaže, nesmie nikoho 
vylučovať ani byť neprimerane náročné a 
musí zohľadňovať záujmy všetkých 
zúčastnených strán vrátane verejného 
záujmu o umožnenie voľného prístupu k 
patentovanej technológii na účely 
interoperability, potrebu vyhnúť sa 
nadmerným nákladom v prípade noriem 
vyžadujúcich si hromadné licencie z 
hromadných zdrojov a skutočnosť, že 
majiteľ licencie bude mať pravdepodobne 
prospech už zo zvýšeného predaja svojho 
produktu v dôsledku lepšej interoperability. 
Poplatky, ak sa vôbec budú vyberať, by 
mali vyjadrovať iba inovačný prínos a nie 
monopolný poplatok alebo strategickú 
hodnotu či príjmy, ktoré sú výlučne 
výsledkom schopnosti vyradiť konkurentov 
pri uvádzaní interoperabilných produktov 
na trh. Licencia by mala byť nezrušiteľná 
a majiteľ patentu nesmie pred rokovaniami 
alebo rozhodnutím o spore žiadať o 
zmiernenie súdneho zákazu proti 
potenciálnym držiteľom licencie, ktorí 
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deklarujú svoju ochotu prijať spravodlivé, 
primerané a nediskriminačné podmienky.
„Nediskriminačné podmienky“ znamenajú, 
že všetky licencie a všetci držitelia licencie v 
podobnej situácii vrátane vlastnej 
obchodnej činnosti držiteľa licencie, pokiaľ 
sa nejakej venuje, musia mať prístup k 
technológii za rovnakých podmienok, aby 
mohli za rovnakých podmienok mať aj 
účasť na hospodárskej súťaži, pokiaľ 
neexistuje objektívne odôvodnenie pre 
odlišný postup zodpovedajúci odlišným 
okolnostiam. De facto by sa nemali robiť 
rozdiely medzi rozličnými vývojovými a 
licenčnými modelmi a držiteľ licencie by 
mal preto ponúkať, aspoň ako alternatívu, 
podmienky zlučiteľné s autorizovanými, 
ako aj voľne prístupnými vývojovými 
modelmi.

Or. en

Odôvodnenie

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.


