Ръководство 8 на CEN и CENELEC

РЪКОВОДСТВО 8
НА CEN И CENELEC
Указания на CEN-CENELEC
за прилагане на Общата
патентна политика (и други
законоустановени права върху
интелектуалната собственост,
базирани на изобретения)
Издание 2, 2019-05
(Заменя Ръководство 8 на CEN-CENELEC:2015)

Ръководство 8 на CEN-CENELEC е прието по кореспондентски път от CEN и CENELEC с Резолюция 03/2019 на
CEN/AG и Решение AG59/C10 на CENELEC/AG на 2019-04-28.

1

Ръководство 8 на CEN и CENELEC

European Committee for Standardization
Европейски комитет за стандартизация
Tel: +32 2 550 08 11
Fax: +32 2 550 08 19
European Committee for Electrotechnical Standardization
Европейски комитет за стандартизация в областта на електротехниката
Tel: +32 2 550 08 11
Fax: +32 2 550 08 19
Rue de la Science 23, 1040 Brussels – Belgium
www.cen.eu
www.cenelec.eu
www.cencenelec.eu

2

Ръководство 8 на CEN и CENELEC

Съдържание

Стр.

1

Цел

4

2

Термини и определения

5

3
Разкриване на патент от съществено значение
4
Изявление и Декларация за лицензиране за документи на CEN и CENELEC
за патенти от съществено значение и други законоустановени права на
интелектуална собственост, базирани на изобретения

6

7

4.1

Цел на Формуляра за деклариране

7

4.2

Необходима информация

7

5

Провеждане на срещи и задължения на председателите

8

6

Списък с патентна информация

9

7

Специфични предписания

9

7.1

Консултации относно проекти на документи

9

7.2

Нотификация

9

7.3

Неотменими Декларации за лицензиране на патент от съществено значение и
прехвърляне на собствеността на трети страни

10

Декларирани няколко патента

10

7.4

Приложение 1

12

Приложение 2

14

Приложение 3

17

3

Ръководство 8 на CEN и CENELEC

Указания на CEN-CENELEC за прилагане на Общата патентна политика
(и други законоустановени права върху интелектуалната собственост, базирани
на изобретения)
1

Цел

CEN и CENELEC имат политика на интелектуална собственост ПИС (IPR - intellectual property
rights) от много години съгласно предписанията на Ръководство 8 на CEN-CENELEC
Стандартизация и права на интелектуална собственост (IPR); целта на тези общи указания е да
се дадат достъпно практически насоки на участниците в техническите им органи, в случай че
възникнат въпроси, свързани с патенти или други права върху интелектуалната собственост.
За по-голяма яснота този документ се свързва с „патенти“, тъй като повечето, но не всички въпроси,
свързани с IPR, с които техническите органи на CEN и CENELEC трябва да се занимават, се отнасят
за патентни права. Същите принципи на прилагане обаче се отнасят за други законоустановени
права на интелектуална собственост въз основа на изобретения, които могат да възникнат, като
полезни модели или регистрирани топографии (виж точка 2, Термини и определения).
Като се има предвид, че техническите експерти обикновено не са запознати със сложния въпрос за
патентното право, Общата патентна политика за ISO/IEC/ITU, одобрена от CEN и CENELEC
(наричана по-долу „Патентната политика“) в нейната диспозитивна част е изготвена като контролен
списък, обхващащ трите различни случая, които могат да възникнат, ако документът изисква да
бъдат практикувани или приложени лицензи за патенти, изцяло или частично.
Тези указания за прилагане на Общата политика за патентите за CEN и CENELEC (наричани подолу „Указания“) са предназначени да допълнят, изяснят и улеснят прилагането на „Патентната
политика“, която е дадена в Приложение 1, а също и на уебсайтовете на двете организации.
Патентната политика на CEN и CENELEC приканва заинтересованите страни, участващи в
технически комитети, и по-конкретно притежателите на патенти, да пристъпят към ранно
разкриване и идентифициране на патенти, които могат да се считат, в най-добрия случай, за
съществени за бъдещото използване на документите, които са в процес на разработване. По този
начин се дава възможност за по-голяма ефективност при разработването на стандарти и могат да
бъдат избегнати потенциални проблеми с патентните права.
CEN и CENELEC не участват в оценяването на приложимостта или съществеността на патента по
отношение на документите, нито се намесват в преговорите за лицензиране или участват в
уреждането на спорове относно патенти. Това е оставено на засегнатите страни.
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2

Термини и определения

За целите на това Ръководство се прилагат следните термини и определения:
2.1
принос
документ, представен за разглеждане от технически орган
2.2
декларация
формуляр „Изявление и Декларация за лицензиране за документи на CEN и CENELEC“, включен
като приложение 2
2.3
документ
техническа публикация на CEN и/или CENELEC
2.4
патент
временно, ограничено юридическо право, предоставено на изобретател от публични органи, за да
попречи на други да произвеждат, продават или да се разпореждат по друг начин с полезни модели
и други законоустановени права, основани на нейното/неговото изобретение, включително каквото
и да е прилагане за някое от гореизброените
2.5
притежател на патент
физическо или юридическо лице, което притежава, контролира и/или има компетентност да
лицензира патенти
2.6
патент от съществено значение
патент, разглеждан за целите на подаване на декларация за патент пред CEN и CENELEC от
притежателя на патент, като такъв „от съществено значение“, когато, по нейна/негова преценка, не
е възможно по технически причини, като се имат предвид най-новите постижения към момента на
протичане на процеса на изготвяне на стандартизационен документ, да произвежда, продава, дава
под наем и по друг начин да се разпорежда с оборудване, продукт или метод, които отговарят на
разработката, без да се нарушава нейните/неговите IPR над този патент
2.7
организация/и
CEN и/или CENELEC
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2.8
безплатно
както се използва тук, без дължимо плащане към притежателя на патента, като част от
споразумението за лицензиране с цел подаване на декларация за патент пред CEN и CENELEC
2.9
реципрочност
както се използва тук, изискване за притежателя на патент да даде лиценз, на който и да е
потенциален лицензополучател, само ако такъв бъдещ лицензополучател се ангажира да лицензира,
където е приложимо, неговия/ите патент/и от съществено значение или претенция/и за патент/и от
съществено значение за прилагането на същия горепосочен документ безплатно или при разумни
ред и условия

2.10
технически органи
Технически комитети, Подкомитети, Работни групи, Органи на работни форуми и други групи на
CEN и CENELEC
2.11
FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory conditions)
справедливи, приемливи и недискриминационни условия
справедливи, приемливи и недискриминационни условия

3

Разкриване на патент от съществено значение

От всяка страна, участваща в работата на CEN и CENELEC, се изисква от самото начало и
използвайки по най-добър начин знанията си, да обръща внимание на всеки известен патент или
всяка известна заявка за патент, изчакваща одобрение, независимо дали собствена или на други
организации, който, според собствената и/му преценка, може да се счита за патент от съществено
значение за документа.
В този контекст думите „от самото начало“ означават, че такава информация би трябвало да се
оповестява възможно най-рано по време на разработването на документа. Разбираемо е, че
оповестяването може да не е възможно, когато се появи първият проект на текст, тъй като тогава
текстът може да е твърде неясен или да бъде предмет на последващи значителни промени.
Информацията за патенти от съществено значение би трябвало да се предоставя добросъвестно и с
полагане на максимални усилия, но няма изискване за търсене на патенти.
В допълнение към горното, всяка страна, която не участва в технически органи, може да насочи
вниманието на двете организации към всеки известен патент, независимо дали неин собствен и/или
на трета страна, който може да се счита за съществен за документа.
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При разкриване на собствените си патенти, притежателите на патент трябва да използват
Формуляра за деклариране, както е посочено в точка 4 от настоящите Указания.
Всяко съобщение, насочващо вниманието към патент на трета страна, трябва да се изпраща в
писмена форма до CEN или CENELEC. Тогава потенциалният притежател на патент ще бъде
помолен от съответната организация да представи формуляр за деклариране.
Патентната политика и тези Указания се прилагат и за всеки патент, разкрит или към който е
привлечено вниманието на CEN и CENELEC, след одобряването на документа.
Независимо дали идентифицирането на патента от съществено значение е станало преди или след
одобряването на документа, ако притежателят на патент не желае да го лицензира съгласно
параграф 2.1 или 2.2 от Патентната политика, съответната организация незабавно трябва да
информира техническите органи, отговорни за въпросния документ, за да могат да бъдат
предприети подходящи действия. Такива действия трябва да включват, но не само, преглед на
документа или неговия проект, за да се отстрани потенциалният конфликт, или за допълнително
проучване и изясняване на техническите съображения, предизвикали конфликта.
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Изявление и Декларация за лицензиране за документи на CEN и CENELEC
за патенти от съществено значение и други законоустановени права на
интелектуална собственост, базирани на изобретения

4.1

Цел на Формуляра за деклариране

Притежателите на патент трябва да използват Формуляра за деклариране на CEN-CENELEC, за да
предоставят необходимата информация, която да бъде включена в информационните бази данни на
CEN и CENELEC за патенти. Формулярът за деклариране на CEN-CENELEC е достъпен на уебсайта
на всяка организация (Формулярът за деклариране е включен в Приложение 2, информационно).
Формулярите за деклариране трябва да бъдат изпратени на вниманието на Директора по
стандартизация на Центъра за управление на CEN-CENELEC.
Целта на Формуляра за деклариране е да осигури стандартизирано подаване до CEN и CENELEC на
декларациите, направени от притежателите на патент, и най-важното, в случай че притежателят на
патент декларира нежеланието си да лицензира по вариант 1 или 2 от Формуляра за деклариране
(т.е. декларира вариант 3 от формуляра за деклариране), да предостави поддържаща информация и
обяснение, каквито са строгите изисквания на CEN и CENELEC.
Формулярът за деклариране дава на притежателите на патент способ да подготвят декларация за
лицензиране, свързана с права върху патенти от съществено значение, изисквани за прилагането на
конкретен документ. По-конкретно, чрез подаване на този Формуляр за деклариране, страната,
която го подава декларира своята готовност/нежелание да лицензира патентите, притежавани от
нея, и чийто лиценз би бил необходим за ползване или прилагане на част/и от или целия конкретен
документ, в съответствие с Патентната политика.
Изявлението, съдържащо се във Формуляра за деклариране, остава в сила, докато не бъде заменено,
например в случай на очевидни грешки.
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Подходящи са Формуляри за деклариране на няколко патента, ако притежателят на патент е
идентифицирал няколко патента от съществено значение и ги класифицира в различни варианти на
Формуляра за деклариране, и/или ако притежателят на патент класифицира различни претенции на
комплексен патент в различни варианти във Формуляра за деклариране.
Думата „безплатно“ във Формуляра за деклариране не означава, че притежателят на патент се
отказва от всички свои права по отношение на даден патент от съществено значение. По-скоро това
се отнася до въпроса за паричното обезщетение; т.е., че притежателят на патент няма да търси
парично обезщетение като част от споразумението за лицензиране (независимо дали такова
обезщетение се нарича възнаграждение под формата на процент от прихода, еднократна
лицензионна такса и др.). Въпреки това, макар че притежателят на патент в тази ситуация се
ангажира да не иска каквато и да е парична сума, той все още има право да изисква ползвателят на
горния документ да подпише споразумение за лицензиране, което съдържа други разумни условия
като тези, свързани с приложимо право, сфера на използване, реципрочност, гаранции и др.
4.2 Необходима информация
При попълване на Формулярите за деклариране би трябвало да се обърне внимание на
предоставянето на информация за контакт, която ще остане валидна с течение на времето. Където е
възможно, „Име и отдел“ и имейл адрес би трябвало да имат връзка. Също така е за предпочитане,
когато е възможно, страните, особено мултинационалните организации, да посочат една и съща
точка за контакт във всички подадени Формуляри за деклариране.
С оглед поддържане на актуална информация в базата данни за патентна информация на всяка
организация, от притежателя на патента се изисква да информира Центъра за управление на CENCENELEC за всяка промяна или корекции в съдържанието на информацията, предоставена във
Формуляра за деклариране, подаден в миналото, особено по отношение на лицето за контакт, или
информация, която може да е от значение за целите на декларацията, например, в случай че
съответната заявка за патент е била одобрена или отхвърлена, или информация относно промени в
правния статут на съответната заявка за патент или патент.
Всяка друга страна, която може да има съответна актуализирана информация в списъка на
патентната база данни, също е поканена да информира Центъра за управление на CEN-CENELEC.

5

Провеждане на заседания и задължения на председателите

Ранното разкриване на патенти от съществено значение допринася за ефективността на процеса,
чрез който се създават документите. Следователно, в хода на разработването на документа,
техническите експерти, участващи в техническия орган, са помолени да информират, или да
разкрият, ако е от значение, всеки патент, който според собствената им преценка може да се счита
за патент от съществено значение за предложения документ. Счита се, че техническите експерти
предоставят такава информация за всички известни патенти от съществено значение добросъвестно
и доколкото им е известно.
По-конкретно, председателят на техническия орган ще попита, в подходящо време на всяко
заседание, дали някой има информация за патенти от съществено значение, чието използване може
8
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да се наложи за прилагане или изпълнение на разглеждания документ. Фактът, че въпросът е
зададен, трябва да се запише в протокола от заседанието, заедно с всички положителни отговори.
При условие че притежателят(ите) на патента е готов да предостави лицензи „безплатно“ или при
условия „FRAND“ за онези патенти от съществено значение, които са включени в проекта на
документа, последният може да бъде придвижен за окончателно одобрение. При всички случаи се
очаква дискусиите в техническите органи да включват и съображения относно възможен патентован
материал в документа. Важно е обаче да се подчертае, че техническите органи не могат да заемат
позиция по отношение на обхвата, валидността или специфичните лицензионни условия, на който
и да е от заявените патенти от съществено значение.

6

Списък с патентна информация

За да се улесни както процесът на изготвяне на стандарти, така и въвеждането на документите, CEN
и CENELEC предоставят на обществеността общ Списък с патентна информация, съставен от
информацията, която е съобщена на организациите чрез Формуляри за деклариране. Списъкът с
патентна информация може да съдържа информация за конкретни патенти или може да съдържа
информация за спазването на Патентната политика за конкретен документ.
Общият Списък с патентна информация не удостоверява, че той е точен или пълен, и отразява само
информацията, която е съобщена на организациите.
Като такъв, целта на списъка с патентна информация е да се обърне внимание на потребителите на
стандарти, че може да пожелаят да се свържат със субектите, които са изпратили формуляри за
деклариране до CEN и CENELEC, за да се определи дали патентните лицензи трябва да бъдат
получени при използване или въвеждане на конкретен документ.

7

Специални предписания

7.1

Консултации относно проекти на документи

Всички проекти, представени за коментар, трябва да включват на заглавната страница следния
текст:
„Получателите на този проект се приканват да представят, заедно със своите коментари,
уведомление за всички приложими патентни права, които са им известни, и да предоставят
поддържаща документация.“
7.2

Нотификация

Публикуван документ, за който не са идентифицирани патентни права по време на изготвянето му,
трябва да съдържа в предговора следна бележка:
„Обръща се внимание на възможността някои от елементите на този документ да са обект на
патентни права. [CEN / CENELEC / CEN и CENELEC] не трябва да носят отговорност за
идентифициране на някои или всички такива патентни права."
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„[Европейският комитет за стандартизация (CEN)] [и] [Европейският комитет за
стандартизация в областта на електротехниката (CENELEC)] обръща(т) внимание на факта,
че се твърди, че спазването на този документ може да включва използването на патент относно
( ... предмет ...), даден в (... подточка ...) и за който се твърди, че е от значение за следната
точка(и) на този документ:
[CEN / CENELEC / CEN и CENELEC] не заемат позиция относно доказателствата, валидността
и обхвата на това патентно право.
Притежателят на това патентно право е уверил [CEN / CENELEC / CEN и CENELEC], че е готов
да договаря лицензи при разумни и недискриминационни условия с кандидати по целия свят. В това
отношение изявлението на притежателя на това патентно право е регистрирано в [CEN /
CENELEC / CEN и CENELEC]. Информация може да бъде получена от:
име на притежателя на патентно право ...
адрес ...
Обръща се внимание на възможността някои от елементите на този документ да са обект на
патентни права, различни от посочените по-горе. [CEN / CENELEC / CEN и CENELEC] не трябва
да носят отговорност за идентифициране на някои или всички подобни патентни права."
7.3

Неотменими Декларации за лицензиране на патент от съществено значение и
прехвърляне на собствеността на трети страни

Доколкото патентът остава от съществено значение за документа, условията за лицензиране,
включени във Формуляра за деклариране, се считат за неотменими, за да се запази яснотата и
прозрачността при използването на такъв документ.
В случай че притежателят на деклариран патент от съществено значение прехвърли собствеността
си върху трета страна, неговата декларация за лицензиране, направена в съответствие с Формуляра
за деклариране на патент в приложение 2 към настоящото ръководство, се тълкува като тежести,
обвързващи всички правоприемници по отношение на прехвърлените патенти.
Признавайки, че това тълкуване може да не се прилага във всички юрисдикции, всеки притежател
на патент, който е подал декларация за лицензиране съгласно това Ръководство, било то по избор
като вариант 1 или 2 във Формуляра за деклариране на патент, който прехвърля собствеността върху
патент, обект на такава декларация за лицензиране, трябва да включва подходящи разпоредби в
съответните документи за прехвърляне, за да се гарантира, че по отношение на такъв прехвърлен
патент, декларацията за лицензиране е обвързваща за приобретателя и че приобретателят по същия
начин ще включва подходящи разпоредби в случай на бъдещи прехвърляния с цел обвързване
всички правоприемници.
7.4 Декларирани няколко патента
В някои случаи може да е възможно повече от един патент от съществено значение да е свързан с
един и същи документ на CEN и/или CENELEC, или с няколко документа, които са необходими за
прилагането на конкретния документ(и). В тези случаи и за да се улесни прилагането на
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съответния(ите) документ(и), съответните притежатели на патенти могат, ако сметнат за подходящо
и съгласно съответните правила на конкурентното право, да си сътрудничат по отношение на
лицензионните договорености, които могат да улеснят това прилагане, например чрез патентни
пулове (групи) или други лицензионни платформи. CEN и CENELEC обаче никога не се намесват в
преговорите за лицензиране и всякакви дискусии за лицензиране ще се провеждат извън системата
CEN и CENELEC и между съответните притежатели на патенти или други права върху
интелектуалната собственост.
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Приложение 1
Обща патентна политика за ITU-T/ITU-R/ISO/IEC - (версия 2012)
По-долу е даден "кодекс за добра практика" по отношение на патентите, обхващащи в различна
степен предмета на препоръките на ITU-T, Препоръките на ITU-R, документите на ISO и
документите на IEC (за целите на този документ, Препоръките на ITU-T и ITU- R са посочени като
„Препоръки“, документите на ISO и документите на IEC са наречени „Документи“). Правилата на
"кодекса за добри практики" са прости и ясни. Препоръките/Документите се изготвят от технически,
а не от патентни експерти; така не е задължително те да са много добре запознати със сложното
международно правно положение на правата на интелектуална собственост като патенти и т.н.
Препоръките/Документите не са обвързващи; тяхната цел е да осигурят съвместимост на
технологиите и системите в световен мащаб. За да се постигне тази цел, която е от общ интерес на
всички участващи, трябва да се гарантира, че Препоръките/Документите, техните приложения,
употреба и т.н. са достъпни за всички.
От това следва, че патент, включен изцяло или частично в Препоръка/Документ, трябва да бъде
достъпен за всички без несъразмерни ограничения. Постигането на това изискване е единствената
цел като цяло на кодекса за добра практика. Подробните договорености, произтичащи от патенти
(лицензиране, лицензионни възнаграждения и др.) са оставени на заинтересованите страни, тъй като
тези договорености могат да се различават в отделните случаи.
Този кодекс за добра практика може да бъде обобщен, както следва:
1. Бюрото за стандартизация в далекосъобщенията на ITU (TSB), Бюрото за радиокомуникации на
ITU (BR) и офисите на генералните секретари на ISO и IEC не са в позицията да дават достоверна
или изчерпателна информация за доказателства, валидност или обхват на патентите или подобни
права, но е желателно да се разкрива най-пълната налична информация. Следователно, всяка страна,
участваща в работата на ITU, ISO или IEC, трябва от самото начало да насочи вниманието на
директора на ITU-TSB, директора на ITU-BR или съответно на офисите на генералните секретари
на ISO или IEC, на който и да е известен патент или на която и да е известна изчакваща одобрение
заявка за патент, било то собствена, или на други организации, въпреки че ITU, ISO или IEC не
могат да проверяват валидността на такава информация.
2. Ако се разработва Препоръка/Документ и е разкрита информация, като посочената в точка 1,
могат да възникнат три различни ситуации:
2.1 Притежателят на патент е готов да договаря лицензи безплатно с други страни на
недискриминационна основа при разумни условия. Такива преговори са оставени на
заинтересованите страни и се извършват извън ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
2.2 Притежателят на патент е готов да договаря лицензи с други страни на недискриминационна
основа при разумни условия. Такива преговори са оставени на заинтересованите страни и се
извършват извън ITU-T/ITU-R/ISO/IEC.
2.3 Притежателят на патент не желае да спазва разпоредбите на точка 2.1 или точка 2.2; в такъв
случай Препоръката/Документът не включва предписания, зависими от патента.
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3. Какъвто и да е случаят (2.1, 2.2 или 2.3), притежателят на патент трябва да предостави писмено
изявление, което да бъде подадено съответно в ITU-TSB, ITU-BR или в офисите на генералните
секретари на ISO или IEC, като се използва съответният формуляр за "Декларация за патент и
декларация за лицензиране". Това изявление не трябва да включва допълнителни разпоредби,
условия или други клаузи за изключване, извън предвиденото за всеки отделен случай в съответните
полета на формуляра.
Прилагане на общата патентна политика на ISO/IEC/ITU към CEN и CENELEC
Когато се прилага общата патентна политика на ISO/IEC/ITU в CEN и/или CENELEC, следните
термини трябва да се разбират с конкретно значение, както следва:
Когато в общата патентна политика на
ISO/IEC/ITU-T се споменава:

В контекста на CEN/CENELEC се разбира:

Препоръки/Документи

Документи на CEN/CENELEC

Бюро за стандартизация в далекосъобщенията
на ITU (TSB), Бюро за радиокомуникации на
ITU (BRU) и офиси на генералните секретари
на ISO и IEC

Център за управление на CEN-CENELEC

ITU, ISO или IEC

CEN и/или CENELEC

Директорът на ITU-TSB, директорът на ITUBR или офиси на генералните секретари на
ISO или IEC

Генералният директор на CEN и CENELEC
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Приложение 2
Изявление и Декларация за лицензиране за документ на CEN и CENELEC
относно патенти от съществено значение и други законоустановени права на
интелектуална собственост въз основа на изобретения
Тази декларация не представлява действително предоставяне на лиценз.
Моля, изпратете на съответната(ите) организация(и), както е указано по-долу за всеки тип документ,
по имейл на адрес production@cencenelec.eu и по пощата:
Документ на CEN:

Director Standards
CEN
Rue de la Science, 23
B – 1040 Brussels Belgium

Документ на CENELEC:

Director Standards
CENELEC
Rue de la Science, 23
B – 1040 Brussels Belgium

Притежател на патент или друго право на интелектуална собственост (ПИС):
Юридическо наименование ___________________________________________________________
Контакт за заявление за лиценз:
Име и адрес на отдела ________________________________________________________________
Тел. ________________________________________________________________________________
Факс имейл _________________________________________________________________________
URL (по избор) ______________________________________________________________________
Вид на документа:
Документ на CEN (*)
Документ на CENELEC (*)
(моля, изпратете формуляра на съответната организация)
Общо лого на документ на CEN/CENELEC (*)
(за документи но CEN/CENELEC, моля, изпратете формуляра както на CEN, така и на CENELEC)
(*) Номер, __________________________________________________________________________
и / или
(*) Наименование ____________________________________________________________________
и
(*) Съответна(и) точки(и) от документа: _________________________________________________
Декларация за лицензиране:
Притежателят на патент или друго на ПИС (IPR) вярва, че притежава предоставени и/или изчакващи
одобрение заявления за права на интелектуална собственост като патенти, полезни модели или
полупроводникови топографии, чието използване би било от съществено значение за прилагането
на горния документ, и с това декларира, в съответствие с Общата патентна политика, приета от CEN
и CENELEC, която (поставете отметка само в едно квадратче):
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1. Притежателят на патент (или друг ПИС (IPR)) е готов да предостави неотменим безплатен
лиценз на неограничен брой заявители на световна, недискриминационна основа и при други
разумни условия, за да разработят, използват и продават горепосочения документ.
Преговорите се оставят на заинтересованите страни и се извършват извън CEN или CENELEC.
•
•

Също така отбележете тук дали желанието на притежателя на патента да лицензира
е обусловено от реципрочност за горния документ.
Също така отбележете тук дали притежателят на патента си запазва правото да
лицензира при разумни условия (но не безплатно) на заявители, които са готови да
лицензират само своите претенции за патент, чието използване би било необходимо за
прилагане на горепосочения документ, при разумни условия (но не безплатно).

2. Притежателят на патент (или друго ПИС (IPR)) е готов да предостави неотменим лиценз на
неограничен брой заявители на световна, недискриминационна основа и при справедливи, разумни
условия, за да разработят, използват и продават горепосочения документ.
Преговорите се оставят на заинтересованите страни и се извършват извън CEN или CENELEC.
•

Също така отбележете тук дали желанието на притежателя на патента да лицензира
е обусловено от реципрочност за горния документ.

3. Притежателят на патент (или друго ПИС (IPR)) не желае да предоставя лицензи в съответствие
с разпоредбите на 1 или 2 по-горе.
В този случай CEN и CENELEC изискват следната информация като част от тази декларация:
a. Предоставен номер на патент, номер на заявка за патент (ако е в процес на изчакване) или
регистрационен номер;
b. Посочване кои части от горепосочения документ са засегнати;
c. Описание на претенциите, обхващащи горепосочения документ.
Безплатно: отнася се за парично обезщетение; т.е., че притежателят на патент (или друго ПИС (IPR))
няма да търси парично обезщетение като част от споразумението за лицензиране (независимо дали
такова обезщетение се нарича възнаграждение под формата на процент от прихода, еднократна
лицензионна такса и др.). Въпреки че притежателят на патент (или друго ПИС (IPR)) в тази ситуация
се ангажира да не иска каквато и да е парична сума, той все още има право да изисква ползвателят
на горния документ да подпише споразумение за лицензиране, което съдържа други разумни условия
като тези, свързани с приложимо право, сфера на използване, реципрочност, гаранции и др.
Реципрочност: Както е използвано тук, показва, че притежателят на патент (или друго ПИС) ще
трябва само да лицензира всеки потенциален лицензополучател, ако такъв бъдещ лицензополучател
се ангажира да лицензира неговия патент(и) от съществено значение или претенция(и) за патент от
съществено значение за ползване на същия горепосочен документ безплатно или при разумни
условия.
Неотменимост: Доколкото патентът остава от съществено значение за документа на CEN и/или
CENELEC, условията за лицензиране, включени в този Формуляр за деклариране, се считат за
неотменяеми, за да се запази яснотата и прозрачността при използването на такива документи.
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Предаване/прехвърляне на патентни права: Декларациите за лицензиране, направени съгласно
вариант 1 или 2 от настоящия Формуляр за деклариране на патент, се тълкуват като тежести, които
обвързват всички правоприемници по отношение на прехвърлените патенти. Докато CEN и
CENELEC признават, че това тълкуване може да не се прилага във всички юрисдикции,
притежателят на патент, който прехвърля собствеността върху патент, който е предмет на такава
декларация за лицензиране, включва подходящи разпоредби в съответните документи за
прехвърляне, за да гарантира, че по отношение на такъв прехвърлен патент, декларацията за
лицензиране е обвързваща за приобретателя, и че приобретателят по същия начин ще включва
подходящи разпоредби в случай на бъдещи прехвърляния с цел да обвърже всички
правоприемници.
Информация за патента
No.

Статус
предоставен/изчакващ

Държава

Номер на предоставен
патент, номер на
заявка (ако е
изчакващ) или
регистрационен
номер (моля,
включете връзка към
съответните патентни
бази данни)

Наименование

Съответно
ADR или
съдебно
решение

1
2
3
4

Друга информация е предоставена на допълнителни страници:

да -

не

(отбележете съответно)
Притежателят на патент или друго ПИС (IPR) се задължава да информира CEN и/или CENELEC за
всяка актуализация или промяна на горната информация. С подписването на тази декларация
притежателят на патент или друго ПИС (IPR) се съгласява информацията в нея да бъде публично
достъпна в списъка с декларации за патент на CEN-CENELEC.
Подпис:
Притежател на патент или друго ПИС
Име на упълномощеното лице
Длъжност на упълномощеното лице
Подпис
Място, дата
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Приложение 3
Процес за обработка на декларации
Начало

Информация, че патентът може да е свързан със/от съществено
значение за документ, получен в CEN и/или CENELEC
С притежателя на патент се свързва секретарят на техническата група, с подкрепата на CCMC (отговорен
Мениджър на проекта), с искане за попълване и подписване на Формуляра за деклариране

CCMC (отговорен Мениджър на проекта и отговорен по правните
въпроси) преглежда Формуляра за деклариране, за да се увери, че е
попълнен

Техническата група обмисля
подходящо решение по отношение на съдържанието на
документа

Притежателят на патент се
съгласява да лицензира съгласно
вариант 1 или 2 от Формуляра за
деклариране

не

да

В процес на разработване ли
е документа?
не
да

Секретарят на техническата група,
с подкрепата на CCMC (отговорен
Мениджър на проекта и отговорен
по правните въпроси), преглежда
пълнотата на информацията

Техническата група преглежда формуляра за деклариране за целите на
точността преди окончателното гласуване

(ако е необходимо) CCMC (отговорен Мениджър на проекта) изисква
от притежателя на патент да актуализира информацията

(Преработен) Формуляр за деклариране и съответната информация в
него са включени в Списъка с патентна информация от CCMC
(отговорен Мениджър на проекта)

Край
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