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30.6.2005 A6-0207/114

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 114
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 114
Článok 1

Táto smernica stanovuje pravidlá na 
patentovateľnosť vynálezov realizovaných 
počítačmi.

Táto smernica ustanovuje pravidlá týkajúce 
sa patentovateľnosti vynálezov 
realizovaných za pomoci počítačov.

Or. en

Justification

This replacement is to be performed at all places in the text where the expression “computer-
implemented invention” is used.

The expression “computer-implemented” is not suitable, because it implies that an invention 
can be wholly realised by means of a computer, which would mean that pure software is 
patentable. Since both the Commission and the Council agreed that software should not be 
patentable, the terminology used in the directive should not imply the contrary. The scope of 
the directive is thus the one of the patenting of devices that use software in order to aid the 
performance of the claimed invention.

The concept of a computer-implemented invention is not used by computer experts either, and 
in fact is not in wide use at all. It was introduced in May 2000 by the European Patent Office 
(EPO) to justify the patenting of "computer-implemented business methods" and bring EPO 
practice into line with Japanese and US practice. The term “computer-implemented 
invention” implies that solutions involving only generic computers are patentable inventions.

This idea is contrary to Article 52 of the European Patent Convention, which states that 
algorithms, methods for doing business, and computer programs do not constitute inventions 
within the meaning of patent law.The directive can not be intended to declare computer 
programs to be patentable inventions by presenting them in some other wording.
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30.6.2005 A6-0207/115

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 115
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 115
Článok 2 bod (a)

(a) „vynález realizovaný počítačom“ 
znamená každý vynález, ktorého realizácia 
zahŕňa použitie počítača, počítačovej siete, 
alebo iného programovateľného zariadenia, 
vynález má jeden alebo viac znakov, ktoré 
sú celkom alebo čiastočne uskutočňované 
prostredníctvom počítačového programu 
alebo počítačových programov;

(a) „vynález realizovaný za pomoci 
počítača“ znamená vynález v zmysle 
patentového práva, ktorého realizácia 
zahŕňa použitie programovateľného 
zariadenia;

Or. en

Justification

In some jurisdictions, the understanding of the term ”invention” has gradually been slipping 
towards meaning “anything appearing in a patent claim”. By adding the requirement that it 
should be an invention in the sense of patent law, this article stresses that this definition has 
to be read in conjunction with the requirements laid down for inventions in general patent 
law (such as the patent law of member states, the European Patent Convention, or the future 
community patent directive).
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30.6.2005 A6-0207/116

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 116
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 116
Článok 2 bod (b)

(b) „technický prínos“ znamená prínos k 
stavu techniky v technickej oblasti, ktorý je 
nový a nie je zrejmý pre odborníka v danej 
oblasti. Technický prínos sa hodnotí na 
základe vyhodnotenia rozdielu medzi 
stavom techniky a rozsahom patentového 
nároku, posudzovaného ako celok, ktorý 
musí obsahovať technické znaky, bez 
ohľadu na to či sú, alebo nie sú 
sprevádzané znakmi netechnického 
charakteru.

(b) „technický prínos“ znamená prínos k 
stavu techniky v technickej oblasti. Prínos je 
súborom znakov na základe ktorých sa 
rozsah patentového nároku ako celok líši 
od stavu techniky. Prínos musí byť 
technický, to znamená, že obsahuje 
technické znaky a patrí do jednej z oblastí 
technológie. Bez technického prínosu 
neexistuje predmet patentovateľnosti a 
vynález. Technický prínos musí spĺňať 
podmienky patentovateľnoti. Technický 
prínos musí byť pre odborníka v danej 
oblasti predovšetkým novátorský a nesmie 
byťpreňho zrejmý.

Or. en

Justification

The concept of technical contribution has pervaded the discussion about the directive and 
generated great confusion and therefore to some extent deserves to be clarified. While 
intuitively and in the subjective belief of most commentators the  technical contribution 
appears to be related to the question of patentable subject matter (Article 52 EPC), the EPO 
used the term as a means of abolishing the subject-matter test by mixing it with the non-
obviousness test (Article 56 EPC) in obscure ways, which national courts and ministerial 
patent officials have found difficult to follow. A similar amendment was adopted in first 
reading by the EP. This amendment adds some ideas of the Council such as that of 
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subtracting the prior art from the claimed object.

This amendment is very similar to what was approved in JURI. It corrects one error in the 
second sentence however: the JURI version states that the technical contribution is the set of 
features which is claimed to differ from the state of the art. This implies that all features not 
part of the state of the art are by definition technical, which is of course not necessarily the 
case.
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30.6.2005 A6-0207/117

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 117
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 117
Článok 2 bod (b a) (nový)

(ba) „oblasť technológie“ je oblasť 
aplikovaných prírodných vied;

Or. en

Justification

The Council's draft draws heavily on terms such as "technology", "technical", "fields of 
technology", "technical contribution", "technical effect" etc, without explaining whether 
"technology" here is "applied natural science", i.e. the traditional meaning in patent law, or 
"applied exact science", a wider meaning which includes mathematics, business methods and 
in fact anything that can be programmed on a computer. The consequence of this wider 
meaning, which is implied in some decisions of the EPO, is, in the words of a leading EPO 
theoretician, that "all practical problem solutions are technical inventions".

The German Federal Court of Justice insists on the narrower meaning, as witnessed in the 
revocation of a computer-implemented "communication solution" patent in 2004 with the 
reason that "the problem does not require the use of controllable forces of nature". As their 
presiding judge recently stressed at a hearing in Berlin, a choice by the legislator for this 
narrower meaning is absolutely necessary, as otherwise there would no longer be any secure 
legal basis for rejecting business method patents
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30.6.2005 A6-0207/118

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 118
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 118
Článok 2 bod (b b) (nový)

(bb) „počítač“ znamená realizáciu 
abstraktného prístroja, ktorý sa skladá z 
prvkov ako sú procesory, priestor na 
ukladanie údajov a rozhrania na výmenu 
informácií s externými systémami a s 
užívateľmi. „Spracovanie údajov“ 
znamená výpočet, ktorý vykonávajú 
abstraktné prvky počítačov.  „Počítačový 
program“ znamená riešenie spracovania 
údajov, ktoré, akonáhle je správne opísané, 
môžu počítače uskutočniť.

Or. en

Justification

Definition of the computer program is important for determining the patentability. This 
amendment also restricts overly broad interpretations of the term “data processing” by 
defining it as an abstract process. The Council defined “computer program” in its Article 4.2 
indirectly as “the source code or object code of one individual computer program”. This is 
inappropriate, since patent law does not deal with computer programs at that level.
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30.6.2005 A6-0207/119

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 119
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 119
Článok 3

Aby bol vynález realizovaný počítačom 
patentovateľný musí byť priemyselne 
využiteľný a nový a musí zahŕňať 
vynálezcovskú činnosť. Na to, aby vynález 
realizovaný počítačom zahŕňal 
vynálezcovskú činnosť, musí predstavovať 
technický prínos.

Aby bol vynález realizovaný za pomoci 
počítača patentovateľný, musí predstavovať 
technický prínos. Technický prínos musí 
byť pre odborníka v danej oblasti 
predovšetkým nový a nesmie byť preňho 
zrejmý.

Or. en

Justification

The Council's proposal is inconsistent here. In its article 2b, the Council says that a technical 
contribution must be new and non-obvious (= involve an inventive step). In this article the 
Council says that for an invention to be non-obvious, there must first be a technical 
contribution. This amendment resolves the contradiction by bringing this article in line with 
Article 2b, which represents the common sense of patent law in Europe as used by most 
national courts today. It was also used by the EPO before 2000, when the "Controlling 
Pension Benefits System" decision brought the confusion, apparently in a hectic attempt to 
create new rules for the planned directive.

This amendment is a simplified version of the amendment adopted in JURI. It also fixes that 
amendment’s second sentence which indicates that the contribution can consist entirely out of 
non-technical features.
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30.6.2005 A6-0207/120

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 120
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 120
Článok 4 odsek 1

1. Počítačový program ako taký nemôže byť 
patentovateľným vynálezom.

1. Zatiaľ čo výrobky a postupy vo všetkých 
oblastiach technológie sú patentovateľnými 
vynálezmi bez ohľadu na to, či zahŕňajú  
počítačové programy, predmet a činnosti 
vnútri počítačových programov ne sú samé 
o sebe patentovateľné.

Or. en

enJustification
Article 52(2) EPC states that programs for computers, along with aesthetic creations, 
mathematical methods, business methods et al, are not inventions in the sense of patent law. 
Art 52(3) limits the exclusions to subject matter and activities as such. There has been much 
dispute about how article 52(3) should be applied to 52(2). While it is a good idea to transfer 
Art 52 EPC into EU law, care should be taken to transfer not only the words, but also to 
resolve the ambiguities and thereby achieve harmonisation and clarification.
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30.6.2005 A6-0207/121

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 121
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 121
Článok 4 odsek 2

2. Vynález realizovaný počítačom sa 
nepovažuje za vynález, ktorý predstavuje 
technický prínos len z dôvodu, že zahŕňa 
použitie počítača, siete, alebo iného 
programovateľného zariadenia. Podobne 
nie sú patentovateľné vynálezy zahŕňajúce 
počítačové programy, či už vyjadrené ako 
zdrojový kód, objektový kód alebo v 
akejkoľvek inej forme, ktoré uplatňujú 
obchodné, matematické alebo iné metódy a 
nevytvárajú technické účinky nad rámec 
bežných fyzických interakcií medzi 
programom a počítačom, sieťou alebo iným 
programovateľným zariadením, na ktorom 
je spustený program.

2. Vynález realizovaný za pomoci počítača 
sa nepovažuje za vynález, ktorý predstavuje 
technický prínos len z dôvodu, že využíva 
lepšie algoritmy na zníženie potrebného 
strojového času, ukladacieho priestoru 
alebo iných zdrojov v rámci systému na 
spracovanie údajov Podobne nie sú 
patentovateľné inovácie zahŕňajúce 
počítačové programy, ktorými sa neriešia 
problémy aplikovaných prírodných vied 
nad rámec zlepšenia účinnosti 
spracovávania údajov.

Or. en

Justification

The Council's version is tautological and implies that business methods are patentable 
inventions when they "produce a further technical effect", i.e. when they fulfill a condition 
which the European Patent Office, which invented this rhetoric in 1998, has admitted to be 
meaningless.

Since computers are well known, the presence of a computer can of course not by itself 
constitute a technical contribution. The question is whether the presence of a computer in 
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combination with an improved algorithm can constitute a technical contribution. By failing to 
pose this question, the Council seems to imply a positive answer.
The distinction between "business method" and "invention which implements a business 
method" is a common technique for circumventing Art 52 EPC.

The question of how the "invention" is expressed has never been relevant, nor has the 
distinction between more or less human-readable descriptions of programs. This subsentence 
serves no regulatory purpose, apart from insinuating that Art 52(2)c EPC should be 
interpreted in a way that makes it meaningless.

The sentence 

 "inventions involving ... business methods ..., which implement ..., shall not be patentable."

is syntactically ambiguous but probably means that "business method inventions" are 
patentable, if they "produce a further technical effect".

The term "normal physical interactions between a program and a computer" means  about as 
much as "normal physical interactions between a recipe and a cook".

In 2000, EPO itself has criticised this wording and explained that it was merely a wordplay 
temporarily used in the IBM decision of 1998 in order to circumvent the European Patent 
Convention, in anticipation of a change of law that would render it unnecessary:

http://www.european-patent-office.org/tws/appendix6.pdf:

There is no need to consider the concept of "further technical effect" in examination, 
and it is preferred not to do so for the following reasons: firstly, it is confusing to both 
examiners and applicants; secondly, the only apparent reason for distinguishing 
"technical effect" from "further technical effect" in the decision was because of the 
presence of "programs for computers" in the list of exclusions under Article 52(2) 
EPC.

If, as is to be anticipated, this element is dropped from the list by the Diplomatic 
Conference, there will no longer be any basis for such a distinction. It is to be inferred 
that the Board of Appeals would have preferred to be able to say that no computer-
implemented invention is excluded from patentability by the provisions of Articles 
52(2) and (3) EPC.

This amendment fixes the errors while trying to stay as close to the original wording as 
possible.
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30.6.2005 A6-0207/122

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 122
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 122
Článok 5 odsek 2

2. Nárok vzťahujúci sa na počítačový 
program, buď sám o sebe alebo na nosiči nie 
je prípustný, pokiaľ tento program, pri 
načítaní a spustení na počítači, 
programovateľnej počítačovej sieti alebo 
inom programovateľnom zariadení, 
nevytvoril výrobok alebo postup, na ktorý 
sa vzťahuje nárok v rovnakej patentovej 
prihláške podľa odseku 1.

2. Patentový nárok vzťahujúci sa na 
počítačový program, buď sám o sebe alebo 
na nosiči, nie je prípustný.

Or. en

Justification

It is contradictory to say that computer programs can not be inventions and yet can be objects 
of patent claims. This is why the Commission also did not allow program claims in its 
original proposal.

The condition after "unless" in the Council version is always true, provided that the patent 
application was properly drafted. The Council amendment appears to pretend that, while it is 
allowing program claims, it really only means to allow process claims, and that the program 
claims are really included -- in defiance of the logic of the patent system -- as a kind of 
additional enforcement tool in cases where the inventor did not invent software as such but 
some kind of technical process beyond software.

This however would mean that the inventor could obtain a monopoly on something which he 
did not invent and which, in most cases, will be neither new nor non-obvious nor even 
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original. Such a monopoly would moreover be economically undesirable. There is no good 
rationale for allowing anyone, not even automobile makers, to control the market of software 
publishing with property claims based on anything other than copyright.

It must suffice that the /user/ of a computer-aided automobile engineering invention needs to 
obtain a patent license, regardless of which software he uses. In practise, this usually does 
suffice. The only case where program claims would really perform an economic function is in 
the software industry, where the computer program as such would constitute the "invention"

The effect of allowing program claims is to make the publication of a program which can 
express the underlying invention a direct patent infringement -- regardless of how in fact the 
program would be used.

This would mean
*  the program would be unusable for legitimate discussion and non-commercial 
experimentation, normally encouraged in patent law.
*  the program would be unusable for legitimate purposes other than those specified in the 
patent application -- for example, a patented program method for predicting automotive 
engine dynamics could not be used to predict stock-market behaviour (and separate 
amendments saying that this is not infringement will not help, because such claims cover the 
distribution of said program and not only the use).
*  EU companies would be forbidden to use the program method to compete against foreign 
companies overseas in territories where the patent was not in force.
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30.6.2005 A6-0207/123

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 123
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 123
Článok 5 odsek 2a (nový)

2a. Vytváranie, uverejňovanie alebo šírenie 
informácií nikdy nepredstavuje porušenie 
patentovej ochrany.

Or. en

Justification

This amendment does not make any patents invalid, rather it limits the ways in which a patent 
owner can enforce his patents.

Freedom of publication, as stipulated in Art 11 of the European Convention on Human Rights 
(ECHR), can be limited by copyright but not by patents.  Copyright provides a narrow 
exclusion scope which already takes the freedom interests of publishers into account.

Patents allow for much broader, more sweeping exclusions and involve slow and costly legal 
procedures.  The use of patents as a limit on the freedom of publication was traditionally 
never intended and can not be justified today in view of the increased interest of today's 
information society in freedom of publication.
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30.6.2005 A6-0207/124

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 124
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 124
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Tam, kde sa musí použiť patentovaná 
technika na dosiahnutie interoperability 
dvoch rôznych systémov spracovania 
údajov v tom zmysle, že neexistujú nijaké 
rovnako účinné a rovnako efektívne 
nepatentované alternatívne prostriedky na 
dosiahnutie takejto interoperability medzi 
nimi, potom sa takéto použitie nebude 
považovať za porušenie patentového práva, 
ani vývoj, testovanie, ponúkanie na predaj 
alebo licenciu, alebo dovoz programov 
využívajúcich patentovanú techniku sa 
nebudú považovať za porušenie 
patentového práva.

Or. en

Justification

Interoperability of data processing systems (e.g. computers) lies at the foundation of the 
information economy and allows for fair competition by all players large and small.

Article 6 of the Council only refers to the exemption provided for by the Copyright directive. 
This means that a software developer is allowed to find out how to make his data processing 
system interoperable with that of a competitor, but afterwards he cannot necessarily use his 
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gained knowledge, since that could be covered by patents.

This amendment makes sure that patents also cannot be used to prevent interoperability. It 
was passed in an almost identical form by ITRE and JURI prior to the first reading (”data 
processing systems” read "computer systems or networks"). In first reading, a more sweeping 
version of this amendment was passed (with 393 vs 35 votes), which appeared as Article 9 in 
the consolidated version.

The expression ”for the sole purpose” reverts to the spirit of the original ITRE/JURI version 
of the interoperability exemption (which is more limited), which was also supported by 
Luxembourg and several others in the Council (but didn’t make it).
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30.6.2005 A6-0207/125

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 125
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 125
Odôvodnenie 6

(6) Spoločenstvo a jeho členské štáty sú 
viazané Dohodou o obchodných aspektoch 
práv duševného vlastníctva (TRIPS), ktorá 
bola schválená rozhodnutím Rady 
94/800/ES z 22. decembra 1994 o uzavretí 
dohôd v mene Európskeho spoločenstva 
pokiaľ ide o záležitosti, ktoré spadajú do 
jeho právomoci, ku ktorým sa dospelo na 
Uruguajskom kole multilaterárnych 
rokovaní (1986-1994). Článok 27 ods. 1 
TRIPS ustanovuje, že patenty sa môžu 
udeliť na akékoľvek vynálezy bez ohľadu na 
to, či ide o výrobky a výrobné postupy vo 
všetkých oblastiach techniky, za 
predpokladu, že sú nové, obsahujú 
vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne 
využiteľné. Okrem toho v súlade s 
uvedeným článkom by patentové práva mali 
byť dostupné a využiteľné bez diskriminácie 
pokiaľ ide o oblasť techniky. Tieto princípy 
by sa mali primerane vzťahovať na 
vynálezy realizované počítačom.

(6) Spoločenstvo a jeho členské štáty sú 
viazané Dohodou o obchodných aspektoch 
práv duševného vlastníctva (TRIPS), ktorá 
bola schválená rozhodnutím Rady 
94/800/ES z 22. decembra 1994 o uzavretí 
dohôd v mene Európskeho spoločenstva 
pokiaľ ide o záležitosti, ktoré spadajú do 
jeho právomoci, ku ktorým sa dospelo na 
Uruguajskom kole multilaterárnych 
rokovaní (1986-1994). Článok 27 ods. 1 
TRIPS ustanovuje, že patenty sa môžu 
udeliť na akékoľvek vynálezy bez ohľadu na 
to, či ide o výrobky a výrobné postupy vo 
všetkých oblastiach technológie, za 
predpokladu, že sú nové, obsahujú 
vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne 
využiteľné. Okrem toho v súlade s 
uvedeným článkom by patentové práva mali 
byť dostupné a využiteľné bez diskriminácie 
pokiaľ ide o oblasť techniky. To znamená, 
že patentovateľnosť musí byť účinne 
obmedzená všeobecnými pojmami ako 
„vynález“, „technológia“ a „priemysel“, 
aby bolo možné zabrániť nesystematickým 
výnimkám a nekontrolovateľným 
rozšíreniam, ktoré by pôsobili ako prekážky 
pre voľný obchod. Vynálezy vo všetkých 
oblastiach aplikovaných prírodných vied sú 
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preto patentovateľné, zatiaľ čo inovácie v 
oblastiach ako matematika, spracovanie 
údajov a organizačné logika nie sú 
patentovateľné, bez ohľadu na to, či sa na 
ich realizáciu využíva počítač. 

Or. enJustification

It must be made clear that there are limits as to what can be subsumed under "fields of 
technology" according to Art 27 TRIPS and that this article is not designed to mandate 
unlimited patentability but rather to avoid frictions in free trade, which can be caused by 
undue exceptions as well as by undue extensions to patentability. This interpretation of TRIPS 
is indirectly confirmed by lobbying of the US government last year against Art 27 TRIPS, on 
the account that it excludes business method patents, which the US government wants to 
mandate by the new Substantive Patent Law Treaty draft.

In its first reading, Parliament deleted this recital, and therefore the amendment that 
proposed the above change was not voted upon. Deletion is better than keeping the original, 
but clarification regarding the applicability and interpretation of the TRIPs agreement is 
better.



AM\573054SK.doc PE 360.560v01-00

SK SK

30.6.2005 A6-0207/126

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 126
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 126
Odôvodnenie 7

(7) Podľa Dohovoru o udeľovaní európskych 
patentov podpísaného v Mníchove 5. 
októbra 1973 (ďalej len „Európsky 
patentový dohovor“) a patentového práva 
členských štátov, počítačové programy spolu 
s objavmi, vedeckými teóriami, 
matematickými metódami, estetickými 
výtvormi, pravidlami a spôsobmi 
vykonávania duševnej činnosti, hrania hier 
alebo vykonávania obchodnej činnosti a 
podávanie informácií sa výslovne 
nepovažujú za vynálezy a sú preto vylúčené 
z patentovateľnosti. Avšak táto výnimka sa 
uplatňuje a je oprávnená len v rozsahu, v 
ktorom sa patentová prihláška alebo patent 
vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti 
ako také, pretože tieto predmety alebo 
činnosti ako také nepatria do technickej 
oblasti.

(7) Podľa Dohovoru o udeľovaní európskych 
patentov podpísaného v Mníchove 5. 
októbra 1973 a patentového práva členských 
štátov, počítačové programy spolu s 
objavmi, vedeckými teóriami, 
matematickými metódami, estetickými 
výtvormi, pravidlami a spôsobmi 
vykonávania duševnej činnosti, hrania hier 
alebo vykonávania obchodnej činnosti a 
podávanie informácií sa výslovne 
nepovažujú za vynálezy a sú preto vylúčené 
z patentovateľnosti. Táto výnimka sa 
uplatňuje, pretože tieto predmety a činnosti 
nepatria do jednej z oblastí technológie.

Or. en

Justification

Art 52 EPC says that programs for computers etc are not inventions in the sense of patent 
law, i.e. that a system consisting of generic computing hardware and some combination of 
calculation rules operating on it can not form the object of a patent. It does not say that such 
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systems can be patented by declaring them to be "not as such" or "technical". This 
amendment reconfirms Art 52 EPC. Note that the exclusion of programs for computers is not 
an exception, it is part of the rule for defining what an "invention" is.

This amendment corresponds to recital 7 in the consolidated text of the EP’s first reading.
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30.6.2005 A6-0207/127

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 127
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 127
Odôvodnenie 9

(9) Patentová ochrana umožňuje 
vynálezcom používať výhody zo svojej 
činnosti. Patentové práva ochraňujú 
inováciu v záujme spoločnosti ako celku; 
nemali by byť využívané spôsobom, ktorý je 
v rozpore s hospodárskou súťažou.

(9) Patenty sú dočasné výlučné práva, ktoré 
štát udeľuje vynálezcom s cieľom podnietiť 
technický pokrok. S cieľom zaručiť, že 
tento systém bude fungovať ako sa 
plánovalo, je potrebné, aby podmienky 
udeľovania patentov a spôsoby ich 
uplatňovania boli starostlivo navrhované. 
Je potrebné najmä dodržiavať neodvratné 
dôsledky systému patentovej ochrany, 
akými sú napríklad obmedzenie tvorivej 
slobody, práv užívateľa alebo právna 
neistota, v rámci rozumných obmedzení. 

Or. en

Justification

Innovators can benefit from their creativity without patents. Whether patent rights "protect" 
or stifle innovation and whether they act in the interests of society as a whole is a question 
that can only be answered by empirical study, not by statements in legislation.
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30.6.2005 A6-0207/128

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 128
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 128
Odôvodnenie 10

(10) Podľa smernice rady 91/250/EHS zo 
14. mája 1991 o právnej ochrane 
počítačových programov vyjadrenie 
originálneho počítačového programu v 
akejkoľvek forme je chránené autorským 
právom ako literárne dielo. Myšlienky a 
princípy, na ktorých je založený 
ktorýkoľvek prvok počítačového programu, 
však nie sú chránené autorským právom.

(10) V súlade so smernicou Rady 
91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej 
ochrane počítačových programov sa 
vlastníctvo počítačových programov získava 
autorským právom. Všeobecné myšlienky a 
zásady, ktoré sú základom počítačového 
programu, musia byť k dispozícii, aby 
niekoľkí rôzni tvorcovia mohli súčasne 
získať vlastníctvo jednotlivých výtvorov 
založených na týchto myšlienkach a 
zásadách.

Or. en

Justification

Copyright does not only apply to literary works, but also to textbooks, operation manuals, 
computer programs and all kinds of information structures. Copyright is the system of 
"intellectual property" for computer programs, not only a system for a "literary" side aspect 
of computer programs.
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30.6.2005 A6-0207/129

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 129
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 129
Odôvodnenie 12

(12) Všeobecnou podmienkou pre vynálezy 
je, že na to, aby mohli zahŕňať 
vynálezcovskú činnosť, mali by byť 
technickým prínosom pre stav techniky.

(12) Všeobecnou podmienkou pre vynálezy 
je, že musia byť technickým prínosom pre 
stav techniky. Technický prínos musí byť 
nový a nesmie byť zrejmý pre odborníka v 
danej oblasti. Ak neexistuje technický 
prínos, neexistuje patentovateľný predmet 
ani vynález.

Or. en

Justification

This amendments was newly inserted by the Council. It attempts to further codify the EPO’s 
“technical contribution in the inventive step” doctrine. What one invents is his contribution to 
the state of the art, and for this contribution to be patentable it has to (among other things) 
involve an inventive step. Not the other way round.
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30.6.2005 A6-0207/130

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 130
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 130
Odôvodnenie 13

(13) Podobne hoci vynález realizovaný 
počítačom patrí do oblasti techniky, ale ak 
nie je technickým prínosom pre stav 
techniky, ako by bol napríklad prípad, keď 
jeho špecifický prínos nemá technický 
charakter, neobsahuje ani vynálezcovskú 
činnosť a teda nemôže byť patentovateľný.

(13) Podobne vynález, ktorý nie je 
technickým prínosom pre stav techniky, nie 
je vynálezom v zmysle patentového práva.

Or. en

Justification

The Council text declares computer programs to be technical inventions. It removes the 
independent requirement of invention ("technical contribution") and merges it into the 
requirement of non-obviousness ("inventive step").  This leads to theoretical inconsistency 
and undesirable practical consequences, as explained in detail in the justification of the 
amendment to article 4.
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30.6.2005 A6-0207/131

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 131
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 131
Odôvodnenie 16

(16) Okrem toho algoritmus nemá technický 
charakter, a preto nemôže predstavovať 
technický vynález. Avšak metóda, ktorá 
zahŕňa používanie algoritmu, môže byť 
patentovateľná za predpokladu, že daná 
metóda rieši technický problém. Avšak 
žiaden patent udelený vo vzťahu k takejto 
metóde by nemal znamenať monopol 
daného algoritmu alebo jeho využitia v 
kontextoch, ktoré nie sú predpokladané v 
patente.

(16) Okrem toho algoritmus nemá technický 
charakter, a preto nemôže predstavovať 
technický vynález.

Or. en

Justification

The nature of the problem solved should be irrelevant to patentability. It’s the nature of the 
solution that counts. Problems are not invented, but solutions are, and it’s the invention that 
must be technical (or have technical character).
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30.6.2005 A6-0207/132

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 132
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 132
Odôvodnenie 19

(19) Táto smernica by sa mala obmedziť na 
stanovenie určitých zásad, ktoré sa 
vzťahujú na patentovateľnosť takýchto 
vynálezov, pričom takéto zásady sú 
zamerané najmä na zabezpečenie toho, aby 
vynálezy, ktoré patria do technickej oblasti 
a predstavujú technický prínos podliehali 
ochrane a naopak, aby sa zabezpečilo to, že 
vynálezy, ktoré nepredstavujú technický 
prínos nepožívali ochranu.

vypúšťa sa

Or. en

Justification

Similarly to Council recital 13, this amendment claims that there are non-technical 
inventions. See the justification under the amendment to recital 13 for more information.
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30.6.2005 A6-0207/133

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 133
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 133
Článok 4 odsek 2a (nový)

2a. Vynálezy realizované za pomoci 
počítačov sa nepovažujú za vynálezy, ktoré 
predstavujú technický prínos len z dôvodu, 
že lepšie využívajú zdroje spracovania 
údajov ako strojový čas alebo ukladací 
priestor.

Or. en

Justification

This amendment reflects current case law in Germany, and a similar decision in the UK case 
'Gale's Application'.

In the words of the justices of the German Federal Patent Court (BPatG, decision of 26. 
March 2002, 17 W (pat) 69/98):

"The applicant sees as a decisive indication of technicity of the method that it is based 
on a technical problem. Because the proposed method does not need a dictionary, the 
memory space for this can be saved. [...] As far as the technical problem is concerned, 
this can only be considered as an indication but not as a proof of technicity of the 
process. If computer implementations of non-technical processes were attributed a 
technical character merely because they display different specific characteristics, such 
as needing less computing time or less storage space, the consequence of this would 
be that any computer implementation would have to be deemed to be of technical 
character.
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This is because any distinct process will have distinct implementation characteristics, 
that allow it to either save computing time or save storage space. These properties 
are, at least in the present case, not based on a technical achievement but result from 
the chosen non-technical method. If the fact that such a problem is solved could be a 
sufficient reason for attributing a technical character to a computer implementation, 
then every implementation of a non-technical method would have to be patentable; 
this however would run against the conclusion of the Federal Court of Justice that the 
legal exclusion of computer programs from patentability does not allow us to adopt an 
approach which would make any teaching that is framed in computer-oriented 
instructions patentable".
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30.6.2005 A6-0207/134

POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 134
Predkladá Bogdan Pęk v mene Skupiny nezávislosť/demokracia

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 134
Odôvodnenie 11

(11) Na to, aby bol vynález považovaný za 
patentovateľný, mal by mať technický 
charakter a teda by mal patriť do oblasti 
techniky.

(11) Na to, aby bola inovácia považovaná za 
patentovateľný vynález, mala by mať 
technický charakter a teda by mala patriť do 
jednej z technologických oblastí.

Or. en

Justification

The Council text is not in line with Art 52 EPC. Art 52(2) EPC lists examples of non-
inventions. It is not permissible to subsume these under "inventions" and then test their 
technical character. Moreover, while it can not be inferred from Art 52 EPC that all technical 
innovations are inventions, it can, based on a unanimous tradition of patent law, be assumed 
that all inventions have technical character.


