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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH 156,
který předložili Marco Pannella, Emma Bonino 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 156
Článek 3a (nový)

 Článek 3a
Zpracování dat není považováno za oblast 
techniky ve smyslu patentového práva a 
inovace v oblasti zpracování údajů nejsou 
považovány za vynálezy ve smyslu 
patentového práva. Zpracování, úprava a 
prezentace informací nepatří do oblasti 
techniky, a to ani v případech, kdy jsou k 
těmto účelům použita technická zařízení.

Or. en

Odůvodnění

This amendment clarifies Art 27 TRIPs by a negative definition of "fields of technology".

Data processing is a branch of mathematics, a mental activity whose innovative advances lie 
in the area of abstraction, and whose technical aspects, if existent at alle, are known and 
trivial. This amendment in no way affects the patentability of the computers themselves, or of 
any processes involved in implementing the abstract data processing machine into silicon, 
wood or DNA.

Strictly speaking, the amendment does not even exclude software from patentability. Rather, it 
forbids certain extensive interpretations of Art 27 TRIPs which have been used to circumvent 
Article 52 of the European Patent Convention and to reduce the freedom of the judiciary to 
interpreting this article in meaningful ways (i.e. this amendment makes sure that one cannot 
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interpret TRIPs in a way which makes it require software patents, but does not say anything 
about whether or not it allows them). 
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Společný postoj Rady Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh 157
Čl. 4 odst. 1

1. Počítačový program jako takový nemůže 
být patentovatelným vynálezem.

1. Programy určené pro počítače nejsou 
vynálezy ve smyslu patentového práva.

Or. en

Odůvodnění

Art 52(2) EPC states that programs for computers are not inventions in the sense of patent 
law. It is a good idea to transfer this provision into EU law. The additional provision of Art 
52(3) (exclusion only pertains to computer programs as such) should be reflected in an 
additional clause (amendment to Art 4.2), which also clarifies the above provision. The EU 
law should be clearer, not less clear, than Art 52 EPC.


