WARSZAWA, 18 SIERPNIA 2004

DYREKTYWA O PATENTACH NA OPROGRAMOWANIE:
WNIOSEK O PONOWNE WSZCZĘCIE DYSKUSJI
W

RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

– Pilny apel do Rządów i Parlamentów narodowych –

Jesteśmy zaniepokojeni tym, że
1. Rada Konkurencyjności UE na posiedzeniu 18 maja 2004 osiągnęła kwalifikowaną
większość za wersją dyrektywy o patentach na oprogramowanie 2002/0047 COM (COD),
która narzuciłaby Europie nieograniczone udzielanie i egzekwowanie patentów na
"wdrażane komputerowo" algorytmy i metody prowadzenia działalności
gospodarczej. Wśród ekonomistów i fachowych informatyków jest niekwestionowana
zgoda, że praktykowanie takich zasad, jak to się dzieje w USA, jest katastrofalne dla
konkurencji, innowacji i rozwoju opartej na informacji gospodarki.

2. Zaproponowany tekst został opracowany w ten sposób, by wprowadzić w błąd
ministrów co do swych faktycznych konsekwencji. Składa się on z wielu zdań
o konstrukcji: "oprogramowanie jest . . . [retoryczne, rozdęte sformułowanie] . .
niepatentowalne, chyba że . . [warunki, które po bliższym przyjrzeniu się okazują się
zawsze spełnione]". Tego rodzaju fałszywymi ograniczeniami usiany jest cały projekt,
szczególnie jego główne przepisy, których sens nierzetelnie przedstawiano ministrom
(zobacz załącznik A).
3. Prowadzący posiedzenie Rady Konkurencyjności nakłaniali uczestników do
zaakceptowania swoich propozycji, stosując taktykę wybiegów, nacisków
i zaskoczeń, co stawia pod znakiem zapytania czy rzeczywiście osiągnięto
wystarczającą większość. Jest całkowicie pewne, że tylko mniejszość rządów zgodziła
się na to, co jest ostatecznym tekstem, a niektóre rządy nie były właściwie
reprezentowane przez swych negocjatorów. Nie trzymali się oni ustaleń
międzyresortowych, a niekiedy naruszali instrukcje otrzymane od swoich przełożonych
(zobacz załącznik B).
4. Parlament Europejski, wprowadzając zasadnicze poprawki już w przeszłości
odrzucił tekst swej komisji prawnej (JURI), który był prawie identyczny z literą
i duchem tekstu zaaprobowanego ostatnio przez Radę. Poprawki Parlamentu cieszyły
się
poparciem
zdecydowanej
większości
innowacyjnych
przedsiębiorstw
programistycznych i analityków polityki innowacyjnej, włączając w to autorów studiów
zamawianych przez Komisje i członków organów konsultacyjnych UE (zobacz załącznik
C).
5. Rada zignorowała i odrzuciła prace Parlamentu Europejskiego i konsultacyjnych
organów UE, nie przedstawiając żadnego uzasadnienia i nie posiadając do tego
dostatecznej demokratycznej legitymacji. Jej wersja dyrektywy nie jest przedstawiana
jako środek do osiągnięcia jakiegokolwiek politycznego celu, lecz raczej jako
"kompromis" między rządami. Był on negocjowany w tajemnicy pomiędzy anonimowymi
ministerialnymi urzędnikami, z których większość nadzoruje krajowe urzędy patentowe
i jest ściśle powiązana z interesami patentowego lobby.

Z TYCH POWODÓW WZYWAMY DO
1. Przesłania prezydencji Rady żądania wycofania głosowania nad dyrektywą dotyczącą
patentów na oprogramowanie (2002/0047 COM (COD)) z porządku obrad następnego
posiedzenia Rady, na którym ma być ona formalnie zatwierdzona.
2. Odebrania sprawy z rąk biurokracji patentowej i przekazania jej do rozstrzygnięcia
narodowym parlamentom celem przywrócenia prawdziwej politycznej odpowiedzialności
za skutki proponowanego tekstu. Wyznaczenie przedstawicieli w grupie roboczej Rady
powinno mieć charakter jawny i podlegać publicznej ocenie (w parlamentach, gdzie
zasady regulujące działalność tych instytucji na to pozwalają).
3. Nakłonienia innych rządów do analogicznego działania, a także do zreformowania Rady
UE tak, by na przyszłość uniknąć tego rodzaju katastrofalnych sytuacji.
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