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EUROPA-PARLAMENTETS 

OG RÅDETS DIREKTIV 2004/   /EF 

 af 

 

om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed 

 

 

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR – 

 

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, 

 

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 

 

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1, 

 

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og 

 

ud fra følgende betragtninger: 

                                                 
1  EUT C 61 af 14.3.2003, s. 154. 
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 24.9.2003 (EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 230) 
 Rådets fælles holdning af                         (endnu ikke offentliggjort i EUT) 
 Europa-Parlamentets holdning af             (endnu ikke offentliggjort i EUT). 
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(1) Gennemførelsen af det indre marked indebærer, at hindringer for den frie bevægelighed og 

konkurrenceforvridninger fjernes, og at der samtidig skabes et gunstigt klima for innovation 

og investeringer. I den forbindelse er beskyttelsen af opfindelser ved hjælp af patenter en væ-

sentlig betingelse for et vellykket indre marked. En effektiv, gennemsigtig og harmoniseret  

beskyttelse af computerimplementerede opfindelser i alle medlemsstater er væsentlig for at 

opretholde og fremme investeringer på dette område. 

 

(2) De forskellige medlemsstaters administrative praksis og retspraksis giver ikke computer-

implementerede opfindelser den samme beskyttelse. Sådanne forskelle kan skabe handelshin-

dringer og dermed forhindre det indre marked i at fungere efter hensigten. 

 

(3) Forskellene kan blive større, efterhånden som medlemsstaterne indfører ny og forskellig ad-

ministrativ praksis, og den nationale retspraksis i forbindelse med fortolkningen af den eksi-

sterende lovgivning udvikler sig i forskellig retning. 

 

(4) Den stadig større udbredelse og anvendelse af computerprogrammer på alle teknologiske om-

råder og deres verdensomspændende udbredelse via internettet er en afgørende faktor for tek-

nologisk innovation. Det er derfor nødvendigt at sikre et optimalt klima for udviklere og bru-

gere af computerprogrammer i Fællesskabet. 
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(5) Lovreglerne vedrørende computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed bør således 

harmoniseres med henblik på at sikre, at den herved opnåede retssikkerhed og omfanget af de 

betingelser, der stilles for patenterbarhed, gør det muligt for innovative virksomheder at få det 

fulde udbytte af deres opfindelsesproces og udgør et incitament til investering og innovation. 

Retssikkerheden garanteres også ved, at nationale domstole - i tilfælde af tvivl om fortolknin-

gen af dette direktiv - kan eller, såfremt de afgør sagen som sidste instans, skal indbringe 

spørgsmålet for Domstolen. 

 

(6) Fællesskabet og dets medlemsstater er bundet af aftalen om handelsrelaterede intellektuelle 

ejendomsrettigheder (TRIPS), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. de-

cember 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resulta-

tet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de 

områder, der hører under Fællesskabets kompetence1. I henhold til artikel 27, stk. 1, i TRIPS-

aftalen skal alle opfindelser på alle teknologiske områder, både produkter og processer, kunne 

patenteres, forudsat at de er nye, omfatter en egentlig nyskabelse og kan udnyttes industrielt. I 

henhold til nævnte artikel skal patenter kunne udtages og patentrettighederne udnyttes uden 

forskelsbehandling med hensyn til teknologisk område. Disse principper bør følgelig finde 

anvendelse på computerimplementerede opfindelser. 

                                                 
1  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1. 
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(7) I henhold til konventionen om meddelelse af europæiske patenter, der blev undertegnet i 

München den 5. oktober 1973 ("den europæiske patentkonvention"), og medlemsstaternes pa-

tentlove betragtes edb-programmer ligesom opdagelser, videnskabelige teorier, matematiske 

metoder, æstetiske frembringelser, planer, regler og metoder for udøvelse af intellektuel virk-

somhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed (forretningskoncepter) og fremlæggelse af in-

formation udtrykkeligt ikke som opfindelser og kan derfor ikke patenteres. Denne undtagelse 

gælder dog kun og er kun berettiget, i det omfang en patentansøgning eller et patent alene 

vedrører de nævnte frembringelser eller handlinger, fordi de som sådanne ikke henhører under 

et teknologisk område. 

 

(8) Formålet med dette direktiv er at forhindre divergerende fortolkninger af den europæiske pa-

tentkonventions bestemmelser om grænserne for patenterbarhed. Den derved opståede rets-

sikkerhed vil kunne bidrage til at fremme et investerings- og innovationsgunstigt klima på 

softwareområdet. 

 

(9) Patentbeskyttelse giver opfindere mulighed for at drage fordel af deres kreativitet. Patentret-

tigheder beskytter innovation i samfundets interesse som helhed og må ikke anvendes konkur-

rencebegrænsende. 

 

(10) I henhold til Rådets direktiv 91/250/EØF af 14. maj 1991 om retlig beskyttelse af edb-

programmer1 beskyttes enhver form, hvori et originalt edb-program udtrykkes, ophavsretligt 

som et litterært værk. De idéer og principper, der ligger til grund for de enkelte elementer i et 

edb-program, nyder dog ikke ophavsretlig beskyttelse. 

                                                 
1 EFT L 122 af 17.5.1991, s. 42. Ændret ved direktiv 93/98/EØF (EFT L 290 af 24.11.1993, 

s. 9). 
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(11) For at en opfindelse kan betragtes som patenterbar, bør den være af teknisk karakter og såle-

des henhøre under et teknologisk område. 

 

(12) Det er en betingelse for opfindelser i almindelighed, at de for at have opfindelseshøjde skal 

yde et bidrag til det aktuelle tekniske niveau. 

 

(13) Selv om en computerimplementeret opfindelse betragtes som henhørende under et teknolo-

gisk område, har den ikke opfindelseshøjde og er derfor ikke patenterbar, hvis den ikke yder 

et teknisk bidrag til det aktuelle niveau, hvilket f.eks. er tilfældet, hvis dens specifikke bidrag 

ikke er af teknisk karakter. 

 

(14) Det forhold, at en ellers ikke-patenterbar metode implementeres på en maskine som f.eks. en 

computer, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at konkludere, at der ydes et teknisk bidrag. En 

computerimplementeret forretningsmetode, databehandlingsmetode eller en anden metode, 

hvor det eneste bidrag til det aktuelle niveau er ikke-teknisk, kan derfor ikke udgøre en paten-

terbar opfindelse. 

 

(15) Hvis bidraget til det aktuelle niveau udelukkende vedrører en ikke-patenterbar genstand, kan 

der ikke være tale om nogen patenterbar opfindelse, uanset hvorledes genstanden præsenteres 

i patentkravet. F.eks. kan kravet om teknisk bidrag ikke omgås blot ved at anføre anvendelse 

af tekniske midler i patentkravet. 



 

 
11979/1/04 REV 1  HV/brh 6 
 DG C I   DA 

 

(16) En algoritme er principielt ikke-teknisk og kan derfor ikke udgøre nogen teknisk opfindelse. 

En metode, som indebærer anvendelse af en algoritme, kan dog være patenterbar, forudsat at 

metoden anvendes til at løse et teknisk problem. Ethvert patent, som meddeles for en sådan 

metode, bør dog ikke give eneret på algoritmen som sådan eller på dens anvendelse i sam-

menhænge, som ikke er beskrevet i patentet. 

 

(17) Omfanget af de enerettigheder, der er knyttet til et patent, er fastsat i patentkravet som fortol-

ket med henvisning til beskrivelsen og eventuelle tegninger. Ansøgning om patent på compu-

terimplementerede opfindelser bør mindst ske med henvisning til enten et produkt, f.eks. en 

programmeret maskine, eller en proces, der udføres af en sådan maskine. Anvendelse af indi-

viduelle elementer af software i en sammenhæng, der ikke indebærer frembringelse af et pro-

dukt eller en proces, for hvilke der gyldigt er ansøgt om et patent, vil derfor ikke kunne be-

tragtes som en patentkrænkelse. 

 

(18) Retlig beskyttelse af computerimplementerede opfindelser kræver ikke indførelse af en særlig 

lovgivning til erstatning af medlemsstaternes patentlovgivning. Det primære grundlag for ret-

lig beskyttelse af computerimplementerede opfindelser er fortsat medlemsstaternes patentlov-

givning. Dette direktiv klarlægger blot den nuværende retstilstand med henblik på at skabe 

retssikkerhed, gennemsigtighed og klarhed i lovgivningen og undgå enhver tendens i retning 

af patenterbarhed for ikke-patenterbare metoder, f.eks. indlysende eller ikke-tekniske proces-

ser og forretningsmetoder. 

 

(19) Dette direktiv bør begrænses til fastlæggelsen af visse principper, således som de finder an-

vendelse på patenterbarheden af sådanne opfindelser, idet principperne navnlig skal sikre, at 

opfindelser, der henhører under et teknologisk område og yder et teknisk bidrag, kan opnå be-

skyttelse, og omvendt, at opfindelser, der ikke yder et teknisk bidrag, ikke kan. 
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(20) Fællesskabets industris konkurrenceevne i forhold til Fællesskabets vigtigste handelspartnere 

vil blive forbedret, hvis de nuværende forskelle i den retlige beskyttelse af computer-

implementerede opfindelser fjernes, og retstilstanden bliver gennemsigtig. Med den nuværen-

de tendens inden for den traditionelle fremstillingsindustri i retning af at flytte arbejdsproces-

ser til økonomier med lave omkostninger uden for Fællesskabet er det åbenbart, at der er et 

behov for beskyttelse af intellektuel ejendomsret, især patentbeskyttelse. 

 

(21) Dette direktiv bør ikke berøre anvendelsen af traktatens artikel 81 og 82, navnlig når en do-

minerende leverandør nægter at give tilladelse til anvendelse af en patenteret teknik, der er 

nødvendig udelukkende for at sikre konvertering af de konventioner, der anvendes i to for-

skellige computersystemer eller netværk, for at muliggøre kommunikation og dataudveksling 

mellem dem. 

 

(22) De rettigheder, der følger af patenter meddelt for opfindelser inden for dette direktivs anven-

delsesområde, bør ikke berøre handlinger, der er tilladt i henhold til artikel 5 og 6 i Rådets di-

rektiv 91/250/EØF, især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. Navnlig bør 

handlinger, som i henhold til artikel 5 og 6 i nævnte direktiv ikke kræver tilladelse fra rettig-

hedshaveren med hensyn til rettighedshaverens ophavsret til eller vedrørende et edb-program, 

og som ville have krævet en sådan tilladelse, hvis nævnte artikler ikke havde undtaget fra det-

te krav, ikke kræve tilladelse fra rettighedshaveren for så vidt angår rettighedshaverens patent-

rettigheder til eller vedrørende edb-programmet. 
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(23) Målet for dette direktiv, nemlig at harmonisere de nationale bestemmelser om computer-

implementerede opfindelsers patenterbarhed, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af med-

lemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor 

træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens arti-

kel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direk-

tiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål – 

 

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: 

 

Artikel 1 

 

Anvendelsesområde 

 

I dette direktiv fastlægges regler for computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed. 

 

Artikel 2 

 

Definitioner 

 

I dette direktiv forstås ved: 

 

a) "computerimplementeret opfindelse": enhver opfindelse, hvis implementering indebærer an-

vendelse af en computer, et computernet eller en anden programmerbar maskine, og som har 

et eller flere karakteristika, der helt eller delvist implementeres ved hjælp af et eller flere 

computerprogrammer 
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b) "teknisk bidrag": et bidrag til det aktuelle niveau på et teknologisk område, som er nyt og ikke 

er indlysende for en fagmand. Det tekniske bidrag vurderes ud fra forskellen mellem det aktu-

elle niveau og patentkravets genstand som helhed, som skal omfatte tekniske karakteristika, 

uanset om disse er ledsaget af ikke-tekniske karakteristika eller ej.  

 

Artikel 3 

 

Betingelser for patenterbarhed 

 

For at være patenterbar skal en computerimplementeret opfindelse kunne anvendes industrielt, være 

ny og have opfindelseshøjde. For at have opfindelseshøjde skal en computerimplementeret opfin-

delse yde et teknisk bidrag. 

 

Artikel 4 

 

Udelukkelser fra patenterbarhed 

 

1. Et edb-program som sådant kan ikke udgøre en patenterbar opfindelse. 

 

2. En computerimplementeret opfindelse anses ikke for at yde et teknisk bidrag, alene fordi den 

indebærer anvendelse af en computer, et computernet eller en anden programmerbar maskine. Der 

kan derfor ikke meddeles patent på opfindelser omfattende computerprogrammer, uanset om de er 

udtrykt i kildekode, objektkode eller i en anden form, som implementerer forretningsmetoder, ma-

tematiske metoder eller andre metoder, og som ikke har nogen tekniske virkninger ud over det nor-

male fysiske samspil mellem et program og den computer, det computernet eller den anden pro-

grammerbare maskine, som det afvikles på. 
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Artikel 5 

 

Patentkravs form 

 

1. Medlemsstaterne sikrer, at der kan ansøges om patent på en computerimplementeret opfindel-

se som et produkt, dvs. som en programmeret computer, et programmeret computernet eller en an-

den programmeret maskine, eller som en proces, der udføres af computeren, computernettet eller 

maskinen ved kørsel af software. 

 

2. Et patentkrav, som vedrører et computerprogram, enten alene eller på et bæremedium, kan 

ikke tillades medmindre programmet, når det er indlæst i og køres på en computer, et programmer-

bart computernet eller en anden programmerbar maskine, iværksætter et produkt eller en proces, 

som der kræves patent på i samme patentansøgning som omhandlet i stk. 1. 

 

Artikel 6 

 

Forbindelse med direktiv 91/250/EØF 

 

Rettigheder, der indrømmes i patenter meddelt for opfindelser inden for dette direktivs anvendel-

sesområde, berører ikke handlinger, der er tilladt i henhold til artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF, 

især bestemmelserne om dekompilering og interoperabilitet. 
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Artikel 7 

 

Overvågning 

 

Kommissionen overvåger computerimplementerede opfindelsers indvirkning på innovation og kon-

kurrence, både i Europa og internationalt, og på det europæiske erhvervsliv, særlig små og mellem-

store virksomheder og på open source-samfundet samt elektronisk handel. 

 

Artikel 8 

 

Rapport om direktivets virkninger 

 

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest den ... * om 

 

a) hvilken indvirkning patenter på computerimplementerede opfindelser har haft på de i artikel 7 

omhandlede faktorer 

 

b) hvorvidt reglerne for fastlæggelse af patentets gyldighed, kriterierne for patenterbarhed, her-

under især nyhedskarakter, opfindelseshøjde og patentkravets genstand, er fyldestgørende, og 

hvorvidt det ville være ønskeligt og retligt muligt under hensyn til Fællesskabets internationa-

le forpligtelser at ændre sådanne regler 

                                                 
*  5 år efter direktivets ikrafttræden. 
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c) hvorvidt der har været vanskeligheder med medlemsstater, hvor kravene om nyhedskarakter 

og opfindelseshøjde ikke undersøges, inden der udstedes patenter, og såfremt det er tilfældet, 

hvorvidt der bør træffes foranstaltninger til at overvinde disse vanskeligheder 

 

d) hvorvidt der har været vanskeligheder med hensyn til forholdet mellem beskyttelsen af paten-

ter på computerimplementerede opfindelser og beskyttelsen af ophavsret til edb-programmer 

som fastsat i direktiv 91/250/EØF, og hvorvidt der er sket misbrug af patentsystemet i forbin-

delse med computerimplementerede opfindelser 

 

e) på hvilken måde der er taget hensyn til kravene i dette direktiv i Den Europæiske Patentmyn-

digheds praksis og i dens retningslinjer for behandling 

 

f) i hvilke henseender det kan blive nødvendigt at forberede en diplomatisk konference om æn-

dring af den europæiske patentkonvention 

 

g) hvilken indvirkning patenter på computerimplementerede opfindelser har haft på udvikling og 

markedsføring af interoperable computerprogrammer og -systemer. 

 

Artikel 9 

 

Vurdering af direktivets virkninger 

 

På baggrund af den i artikel 7 omhandlede overvågning og den i artikel 8 omhandlede rapport vur-

derer Kommissionen dette direktivs virkninger og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet 

og Rådet forslag til ændring af direktivet. 
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Artikel 10 

 

Gennemførelse 

 

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at ef-

terkomme dette direktiv senest den ...*. De underretter straks Kommissionen herom. 

 

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisnin-

gen fastsættes af medlemsstaterne. 

 

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de ud-

steder på det område, der er omfattet af dette direktiv. 

 

Artikel 11 

 

Ikrafttræden 

 

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Ti-

dende. 

                                                 
*  2 år efter direktivets ikrafttræden. 
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Artikel 12 

 

Adressater 

 

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 

 

 

Udfærdiget i Bruxelles, den 

 

 På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne 

 

 

 Formand Formand 

 

 

________________________ 
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I. INDLEDNING 

 

1. Den 20. februar 2002 fremlagde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed1 baseret på 

EF-traktatens artikel 95. 

 

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 19. septem-

ber 20022. 

 

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 24. september 20033. 

 

4. Kommissionen har ikke forelagt noget ændret forslag. 

 

5. Rådet vedtog den 7. marts 2005 sin fælles holdning i henhold til EF-traktatens 

artikel 251. 

 

II. FORMÅL 

 

6. Formålet med det foreslåede direktiv er at harmonisere de nationale patentlove for så 

vidt angår computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed og gøre betingelserne 

for patenterbarhed mere gennemsigtige. 

 

III. DEN FÆLLES HOLDNING 

 

Betragtningerne 

 

7. Rådet har ændret eller slået en række af betragtningerne i Kommissionens forslag sam-

men og indsat nogle supplerende betragtninger. Dermed har Rådet helt eller delvis eller 

efter omformulering accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 1, 2, 88, 3, 34, 

115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 og 13. Der henvises i det efterfølgende under de relevante 

artikler til de vigtigste ændringer i betragtningerne. 

                                                 
1 EFT C 151 af 25.6.2002, s. 129. 
2  EUT C 61 af 14.3.2003, s. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 



 
11979/1/04 REV 1 ADD 1  hm/IO/bs 3 
 DG C I   DA 

Artiklerne 

 

Artikel 1 (Anvendelsesområde) 

 

8. Artikel 1 accepteres, som den foreligger i Kommissionens forslag. Europa-Parlamentet 

har heller ikke foreslået ændringer til denne artikel. 

 

Artikel 2 (Definitioner) 

 

9. Med hensyn til litra a) har Rådet delvis fulgt Europa-Parlamentets ændringsforslag 36, 

42 og 117 ved at udelade ordene "et eller flere prima facie nye" fra definitionen af 

"computer-implementeret opfindelse" med den begrundelse, at ordene er overflødige og 

risikerer at skabe uklarhed om deres forbindelse til den nyhedsundersøgelse, som skal 

foretages på det stadium, hvor en opfindelses patenterbarhed undersøges. 

 

10. Med hensyn til litra b) har Rådet: 

 

– erstattet "aktuelle tekniske niveau" med "det aktuelle niveau på et teknologisk om-

råde", som er det udtryk, der almindeligvis anvendes i internationale aftaler om 

patentret som f.eks. TRIPS-aftalen 

 

– indsat ordene "er nyt og" for at præcisere kriterierne for "teknisk bidrag" 

 

– tilføjet et nyt punktum, som grundlæggende svarer til bestemmelsen i artikel 4, 

stk. 3, i Kommissionens forslag, idet der er foretaget ganske få ændringer, for at 

præcisere, at selv om ikke-tekniske karakteristika kan komme i betragtning, når en 

computer-implementeret opfindelses tekniske bidrag vurderes, er det absolut nød-

vendigt, at ethvert patentkrav også omfatter tekniske karakteristika. Denne tilfø-

jelse stemmer overens med Europa-Parlamentets ændringsforslag 16, 100, 57, 99, 

110 og 70. 
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Artikel 3 i Kommissionens forslag (Computer-implementerede opfindelser som teknolo-

gisk område 

 

11. Denne artikel pålægger medlemsstaterne pligt til at sikre, at computer-implementerede 

opfindelser betragtes som henhørende under et teknologisk område. Rådet har i over-

ensstemmelse med Europa-Parlamentets ændringsforslag 15 besluttet at udelade arti-

kel 3, idet det finder, at en generel pligt af denne art vil være vanskelig at gennemføre i 

national ret. Til gengæld har Rådet i betragtning 13 skærpet den relevante konstatering i 

betragtning 11 i Kommissionens forslag. 

 

Artikel 3 (artikel 4 i Kommissionens forslag) (Betingelser for patenterbarhed) 

 

12. Rådet har slået stk. 1 og 2, artikel 4, i Kommissionens forslag sammen til ét stykke og 

har foretaget mindre ændringer af affattelsen for at gøre teksten tydeligere. Den nye 

tekst gengiver ordret ordlyden af artikel 4, stk. 1, som foreslået i Europa-Parlamentets 

ændringsforslag 16. 

 

13. Som allerede nævnt er stk. 3, artikel 4, i Kommissionens forslag blevet indarbejdet i 

definitionen af "teknisk bidrag" i artikel 2, litra b), idet bestemmelsen blev opfattet som 

hørende til under definitioner i stedet for i en artikel med overskriften "Betingelser for 

patenterbarhed". 

 

Artikel 4 (Udelukkelser fra patenterbarhed) 

 

14. For at undgå misforståelser har Rådet i artikel 4, stk. 1, tilføjet en tydelig bestemmelse 

om, at et edb-program som sådant ikke kan udgøre en patenterbar opfindelse. 
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15. Stk. 2, som svarer til Europa-Parlamentets ændringsforslag 17, skal klarlægge græn-

serne for, hvad der kan udtages patent på i henhold til det foreslåede direktiv, og skal 

ses i sammenhæng med betragtning 14-16, der svarer til Europa-Parlamentets ændrings-

forslag 85, 7 og 8. Rådet har dog tilføjet ordene "uanset om de er udtrykt i kildekode, 

objektkode eller i en anden form," for dermed at gøre det tydeligere, hvad der menes 

med "opfindelser omfattende edb-programmer". 

 

Artikel 5 (Patentkravs form) 

 

16. Stk. 1 accepteres, som det foreligger i Kommissionens forslag. 

 

17. Stk. 2 er tilføjet for at præcisere, at der under visse forhold og på strenge betingelser kan 

kræves patent på et edb-program, enten alene eller på et bæremedium. Rådet er af den 

opfattelse, at denne bestemmelse vil bringe direktivet på linje med både Den Europæi-

ske Patentmyndigheds og medlemsstaternes nuværende almindelige praksis. 

 

Artikel 6 (Forbindelse med direktiv 91/250/EØF) 

 

18. Rådet har accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 19, idet det finder, at affat-

telsen er tydeligere end i Kommissionens forslag. Rådet har dog udeladt henvisningerne 

til bestemmelserne om halvlederes topografi og varemærker, da disse ikke anses for 

relevante i denne forbindelse. 

 

19. Rådet kan ikke acceptere Europa-Parlamentets ændringsforslag 76, som det finder for 

løst formuleret og i strid med TRIPS-aftalen. Rådet finder, at spørgsmålet om interope-

rabilitet allerede er tilstrækkeligt dækket ved artikel 6 samt anvendelsen af de alminde-

lige konkurrenceregler. Dette er tydeligt angivet i betragtning 21 og 22 i Rådets fælles 

holdning. 
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Artikel 7 (Overvågning) 

 

20. Rådet har accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 71. 

 

Artikel 8 (Rapport om direktivets virkninger) 

 

21. Rådet har bibeholdt affattelsen i Kommissionens forslag og har tilføjet følgende: 

– litra b): ordene "patentets gyldighed," er tilføjet som foreslået i Europa-Parlamen-

tets ændringsforslag 92; desuden har Rådet med Europa-Parlamentets ændrings-

forslag 25 i tankerne foretaget en tilføjelse vedrørende Fællesskabets internatio-

nale forpligtelser 

– litra d): Rådet har accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 23 

– litra e): Rådet har accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 26 

– litra f): Rådet har accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 25, men har 

udeladt henvisningen til EF-patentet med den begrundelse, at den er irrelevant i 

denne sammenhæng 

– litra g): Rådet har i det væsentlige accepteret Europa-Parlamentets ændrings-

forslag 89, men har gjort affattelsen klarere.  

 

Artikel 9 i Rådets fælles holdning (Vurdering af direktivets virkninger) 

 

22. Rådet har accepteret Europa-Parlamentets ændringsforslag 27. 

 

Artikel 10 (artikel 9 i Kommissionens forslag) (Gennemførelse) 

 

23. Europa-Parlamentet ønskede en gennemførelsesperiode på 18 måneder (ændrings-

forslag 28), men Rådet har valgt en gennemførelsesperiode på 24 måneder. 
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Artikel 11 (Ikrafttræden) og 12 (Adressater) (artikel 10 og 11 i Kommissionens forslag) 

 

24. Rådet har accepteret affattelsen i Kommissionens forslag. 

 

IV. ÆNDRINGER FRA EUROPA-PARLAMENTET, SOM IKKE ER ACCEPTERET 

 

25. Efter grundig overvejelse har Rådet besluttet ikke at acceptere Europa-Parlamentets 

ændringsforslag 88 (første punktum), 31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 

107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 110, 70 (delvis), 60, 102, 111, 

72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 og 28. 

 

26. Rådet finder, at visse af ændringerne er overflødige (ændringsforslag 88 (første punk-

tum), 31, 75, 94), er uklare og potentielt forvirrende (ændringsforslag 36, 42, 117, 72, 

104, 120), er uden direkte tilknytning til de spørgsmål, der er tale om (ændringsfor-

slag 95, 24, 81), ikke afspejler den faste praksis (ændringsforslag 32, 112, 16, 100, 57, 

99, 110, 70, 102, 111), eller er i strid med de internationale forpligtelser, som påhviler 

Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater i henhold til TRIPS-aftalen og de 

almindelige principper i patentretten (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 

118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V. KONKLUSION 

 

27. Rådet har i sin fælles holdning overtaget en lang række af Europa-Parlamentets 

ændringsforslag. I hele den fælles holdning har Rådet søgt at ramme en fornuftig og 

konstruktiv balance mellem rettighedshaverens og andre berørte parters interesser. 

Kommissionen har anerkendt den overordnede balance i Rådets fælles holdning og ac-

cepteret den som en tilfredsstillende kompromispakke. 

 

 

__________________________ 
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A-PUNKTS-NOTE 
fra: Rådets generalsekretariat 
til: Rådet 
Tidl. dok. nr.: 14574/04 PI 71 CODEC 1225 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
Komm. forsl. nr.: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computerimplementerede opfin-

delsers patenterbarhed 
– Fælles holdning 
– Rådets begrundelse 

 
 

1. Kommissionen forelagde den 20. februar 2002 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed1; forslaget bygger på EF-

traktatens artikel 95. 

 

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 19. september 20022. 

 

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 24. september 20033. 

 

                                                 
1  EFT C 151 af 25.6.2002, s. 129. 
2  EFT C 61 af 14.3.2003, s. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. Rådet (konkurrenceevne) nåede på 2583. samling den 18. maj 2004 til politisk enighed om en 

fælles holdning til ovennævnte direktiv, idet den spanske stemte imod og den østrigske, belgi-

ske og italienske delegation undlod at stemme. 

 

5. Teksten til den fælles holdning som endeligt udformet af jurist-lingvisterne findes i 11979/04 

PI 61 CODEC 962 +  COR 1 (es) + COR 2 (de). 

 

6. Udkastet til Rådets begrundelse for den fælles holdning findes i 11979/04 PI 61 CODEC 962 

+ COR 1 (de) + COR 2 (es). 

 

7. De Faste Repræsentanters Komité vedtog på sit 2077. møde den 15. december 2004 at henstil-

le til Rådet, at det 

 

● som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling, idet den spanske delegation 

stemmer imod, og den østrigske, belgiske og italienske delegation undlader at stemme, 

vedtager den fælles holdning i 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1 (es) + COR 2 (de) 

og begrundelsen i 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1 (de) + COR 2 (es) og 

 

● optager erklæringerne i addendummet til denne note i protokollen for vedkommende 

samling. 

 

8. Rådet anmodes om at følge denne henstilling. 

 

 

________________________ 
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ADDENDUM TIL A-PUNKTS-NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
til: Rådet 
Tidl. dok. nr.: 14574/04 PI 61 CODEC 962 + ADD 1 + ADD1 COR 1(en) 
Komm. forsl. nr.: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om computerimplementerede opfin-

delsers patenterbarhed 
– Fælles holdning 
– Rådets begrundelse 

 
 

I bilaget følger til Rådet erklæringerne til optagelse i protokollen for den samling, hvor ovennævnte 

fælles holdning vedtages. 

 

 

 

________________________ 
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BILAG 

 

Erklæringer til optagelse i Rådets protokol 

 

1. Erklæring fra Kommissionen 

 

Kommissionen mener, at artikel 6 sammenholdt med betragtning 22 tillader alle handlinger 

som beskrevet i artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer, 

herunder handlinger, der er nødvendige for at sikre interoperabilitet, uden at det kræver tilla-

delse fra patentets rettighedshaver. 

 

2. Erklæring fra Ungarn 

(Engelsk oversættelse udarbejdet af den ungarske delegation) 

 

For så vidt angår forslaget til direktiv om computerimplementerede opfindelsers patenterbar-

hed er Ungarns regering enig i de mål, der er opstillet, navnlig følgende: 

 

– styrkelse af retssikkerheden og herved sikring af den forudsigelighed, der er nødvendig 

for at der kan træffes økonomiske beslutninger 

– sikring af, at det indre marked fungerer smidigt, ved fjernelse af forskellene mellem 

medlemsstaternes retspraksis 

– styrkelse af den europæiske it-industris konkurrenceevne på verdensmarkedet 

– stimulering af innovation og kreativ aktivitet på dette vigtige teknologiske område. 

 

Ungarn støtter vedtagelsen af fællesskabslovgivning om computerimplementerede opfindel-

sers patenterbarhed for at skabe klare betingelser for patenterbarheden og harmonisere med-

lemsstaternes forskellige praksis. 
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På samlingen i Rådet (konkurrenceevne) den 17.-18. maj 2004, hvor der blev vedtaget et antal 

ændringer til direktivforslaget, understregede Ungarn, ud over ovennævnte mål, at direktivet 

også skal tage hensyn til de små og mellemstore virksomheders interesser. Da de ændringer, 

der blev vedtaget på den pågældende samling, forfølger dette mål, kunne Ungarn støtte forsla-

get og give det sin stemme. 

 

Ungarn lægger imidlertid særlig vægt på markedsspillernes interesser, navnlig de små og mel-

lemstore virksomheder, for at sikre, at deres interesser afspejles på passende måde i de kom-

mende stadier af den fælles beslutningsprocedure og under gennemførelsen af direktivet. 

 

3. Erklæring fra Nederlandene 

 

Kongeriget Nederlandene erklærer, at det anser harmoniseringsdirektivet om computerimple-

menterede opfindelsers patenterbarhed for af være af største betydning. Den 18. maj deltog 

Nederlandene som del af et kvalificeret flertal af medlemsstater i den politiske enighed om 

teksten til en fælles holdning under førstebehandlingen. Det nederlandske parlament har er-

klæret, at dets holdning er, at den politiske enighed ikke giver tilstrækkelige garantier mod 

udbredelse af softwarepatentering. Nederlandene vil inddrage denne betænkelighed i de vide-

re drøftelser om direktivet i forbindelse med andenbehandlingen. 

 

Direktivet sigter på at harmonisere bestemmelserne inden for Den Europæiske Union om pa-

tentering af computerimplementerede opfindelser og sikre klarhed over, hvilke opfindelser der 

er patenterbare, og hvilke der ikke er det. 

 

I lyset heraf ønsker Nederlandene udtrykkeligt at bekræfte, at direktivet bør sikre, at ikke-

tekniske opfindelser, opfindelser uden opfindelseshøjde, forretningsmetoder og ren software 

er udelukket fra patenterbarhed. Årsagen er, at en sådan form for patentering ikke vil yde 

noget positivt bidrag til innovationsevnen. 
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På det seneste er der opstået en hel del offentlig og politisk debat om det foreslåede direktiv 

og om patentering af computerimplementerede opfindelser generelt. I forbindelse med de vi-

dere drøftelser om dette direktiv under andenbehandlingen vil Nederlandene bekræfte, at det 

anser det for at være en forudsætning, at lovgivningen om og den praktiske gennemførelse af 

computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed bliver udformet tilstrækkelig klart, og 

at ovennævnte uønskede former for patentering undgås. 

 

Derfor vil Nederlandene under andenbehandlingen ikke kunne støtte en direktivtekst, der for-

styrrer balancen mellem patenterbarhed og ikke-patenterbarhed. 

 

4. Erklæring fra Letland 

 

På samlingen i Rådet (konkurrenceevne) den 17.-18. maj 2004 støttede Letland direktivet om 

computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed, da  Letland finder direktivet meget 

vigtigt og tilslutter sig dets mål. 

 

Letland støtter, at lovgivningen om patentering af computerimplementerede opfindelser har-

moniseres på EU-niveau, og at der bør være klarhed omkring, hvilke computerimplemente-

rede opfindelser der er patenterbare og hvilke ikke. 

 

På denne baggrund ønsker Letland udtrykkeligt at understrege, at den direktivtekst, der nu er 

under behandling, sigter på at udelukke ikke-tekniske opfindelser, ikke-opfindelser, forret-

ningsmetoder og ren software fra patenterbarhed. Årsagen er, at en sådan form for patentering 

ikke vil yde noget positivt bidrag til innovationsevnen. Direktivet bør sikre, at alle internatio-

nale traktater overholdes. 

 

Yderligere drøftelser af direktivet i Letland har imidlertid vist, at direktivet kan få stor virk-

ning for små og mellemstore virksomheder, der arbejder inden for it-industrien, samt for ud-

viklingen af hele den indenlandske industri. Erhvervskredse har udtrykt betænkelighed ved, at 

den nuværende tekst stadig indeholder visse uklarheder. 
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Af ovennævnte årsager vil Letland senere kun kunne tilslutte sig direktivet om computerim-

plementerede opfindelsers patenterbarhed, såfremt affattelsen opretholder balancen mellem 

patenterbarhed og ikke-patenterbarhed af computerimplementerede opfindelser. 

 

 

 

________________________ 
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ADDENDUM 2 TIL A-PUNKTS-NOTE 
fra: Generalsekretariatet for Rådet 
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opfindelsers patenterbarhed 
– Fælles holdning 
– Rådets begrundelse 

 
 

I bilaget følger til Rådet endnu en erklæringer til optagelse i protokollen for den samling, hvor 

ovennævnte fælles holdning vedtages. 

 

 

 

________________________ 
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BILAG 

 

Erklæring til optagelse i Rådets protokol 

 

5. Erklæring fra Polen 

 

Polen mener, at der er behov for at arbejde videre med direktivudkastet for at styrke retssikkerheden 

og beskytte navnlig de små og mellemstore virksomheders økonomiske interesser samt forskning og 

teknologisk udvikling, men noterer sig, på trods af sine forbehold, at der blev indgået en politisk 

aftale på samlingen i Rådet (konkurrenceevne) den 18. maj 2004 om den fælles holdning med hen-

blik på andenbehandlingen af direktivudkastet. 

 

Polen støtter de målsætninger, der er udgangspunktet for udformningen af direktivet, navnlig beho-

vet for: 

 

– forbedring af gennemsigtigheden og retssikkerheden i forbindelse med beskyttelsen af 

computerimplementerede opfindelser, hvilket er særlig vigtigt for økonomiske beslutninger, 

der træffes af fysiske og juridiske personer, der arbejder med informationsteknologi 

 

– harmonisering af forskellig praksis på området i EU's medlemsstater 

 

– udelukkelse af muligheden for at patentere ikke-tekniske opfindelser (som ikke vedrører det 

teknologiske område), opfindelser, som ikke har innovativ karakter, forretningsmetoder og 

computerprogrammer som sådanne 

 

– etablering af et klima, der er gunstigt for innovationer i industrien og inden for computer-

videnskab. 

 

Polen erklærer imidlertid, at adskillige af de centrale bestemmelser i forslagsteksten, således som 

den foreligger efter samlingen i Rådet den 18. maj 2004, ikke lever op til de polske forventninger. 
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Polen går således kraftigt ind for entydige juridiske instrumenter, som sikrer, at computerimplemen-

terede opfindelser kan patenteres, og at computerprogrammer eller dele heraf helt klart ikke kan 

patenteres. Polen meddeler på denne baggrund, at landet kun vil støtte direktivudkastet under an-

denbehandlingen i Rådet, hvis der foretages ændringer, der forbyder patentering af computer-

programmer. 

 

Direktivudkastet imødekommer i sin nuværende udformning ikke Polens forventninger, fordi: 

 

1. det på trods af, at det tilsyneladende (i artikel 4) ikke tillader, at computerprogrammer anses 

for patenterbare opfindelser, i realiteten (i henhold til artikel 5, stk. 2) åbner mulighed for ind-

førelse af patentbeskyttelse af computerprogrammer som sådanne, når der er tale om anden 

patentbeskyttelse i forbindelse med genstanden for patentansøgningen 

 

2. det fastslår, at også computerprogrammer kan behandles som computerimplementerede op-

findelser, fordi de er af teknologisk karakter og derfor er omfattet af bestemmelsen i TRIPS-

aftalens artikel 27. På grund af denne uantageligt brede fortolkning af TRIPS-aftalen kommer 

direktivudkastet i strid med artikel 52, stk. 2 og 3, i konventionen om meddelelse af europæi-

ske patenter, hvori det hedder, at computerprogrammer som sådanne ikke anses for opfindel-

ser 

 

3. det anerkender, at almindelig brug af en computer er “teknisk”, hvilket er i strid med kernen i 

og forståelsen af en opfindelse som nedfældet i både konventionen om meddelelse af europæ-

iske patenter og det polske retssystem 

 

4. det garanterer ikke beskyttelse af interoperabiliteten som foreskrevet i TRIPS-aftalens arti-

kel 30. Direktivudkastet åbner mulighed for "reverse engineering" og dekompilering på sam-

me måde som direktivet om retlig beskyttelse af edb-programmer. De undtagelser, der er 

indeholdt i dette direktiv, er tilstrækkelige i forbindelse med ophavsret, men direktivudkastets 

artikel 6 håndhæver reelt ikke interoperabilitet over for patenthaverne. 
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Desuden indeholder direktivet efter Polens opfattelse en række eksempler på manglende juridisk 

konsekvens, mange vage bestemmelser og udtryk, der forklares med begreber, der ikke er defineret 

i forslaget. Eksempler herpå er definitionerne på “teknologisk område” og “teknisk”. Der mangler 

en klar bestemmelse i direktivet om, at programmering af computere, computernetværk og andre 

enheder ikke er et teknologisk område. 

 

I præamblens ottende betragtning hedder det, at formålet med direktivet er at forhindre divergeren-

de fortolkninger af den europæiske patentkonventions bestemmelser. Dette skal opnås gennem har-

monisering af de nationale retlige bestemmelser om computerimplementerede opfindelsers paten-

terbarhed. Dette er omhandlet i både præamblens femte betragtning og i artikel 10, som direkte på-

lægger medlemsstaterne at sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme direktivet. Dette er ikke i overensstemmelse med præamblens attende betragtning, hvor 

det hedder, at den retlige beskyttelse af sådanne opfindelser ikke kræver indførelse af en særlig lov-

givning til erstatning for medlemsstaternes lovgivning, og at direktivet blot klarlægger den nuvæ-

rende retstilstand. 

 

En detaljeret analyse af direktivets bestemmelser fører til den konklusion, at der behov for en ny 

definition i den nationale lovgivning af patenterbare computerimplementerede opfindelser. I direk-

tivudkastet defineres computerimplementerede opfindelser på en sådan måde, at alle programmer, 

der installeres og køres i en computer, anses for at være en opfindelse. I forbindelse med definitio-

nen af teknisk bidrag sondrer direktivudkastet på den anden side ikke i tilstrækkelig grad mellem 

opfindelsers tekniske og ikke-tekniske karakteristika. I artikel 2, litra 6), og i artikel 3 lægges der op 

til, at opfindelser skal være patenterbare, hvis deres bidrag til det aktuelle niveau kun er af ikke-

teknisk karakter. 

 

I mange tilfælde er det nødvendigt at understrege en opfindelses tekniske karakter i teksten til direk-

tivet. Det bør derfor forklares, at computerimplementerede opfindelser kun er beskyttet, når der er 

tale om produkter som f.eks. programmeret teknisk udstyr eller en teknisk operation, der køres med 

dette udstyr. 
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Polen er desuden af den opfattelse, at det videre arbejde med dette dokument på grund af de særde-

les vanskelige juridiske forhold bør støttes af et dokument med eksempler på opfindelser, der er 

patenterbare, og opfindelser, der ikke er det. Disse eksempler kan anvendes til støtte for fortolknin-

gen i forbindelse med afgørelser om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed. 

 

Polen mener desuden, at det dokument, der er foreslået ovenfor, bør indeholde en foreløbig vurde-

ring af de mulige juridiske og økonomiske følger af gennemførelsen af direktivet. 

 

Polen ønsker afslutningsvis at understrege, at målsætningerne for direktivet kun kan opfyldes, hvis 

der udarbejdes eksplicitte juridiske instrumenter, der gør det umuligt at patentere computerpro-

grammer eller dele heraf, samtidig med at der åbnes mulighed for at patentere computerimplemen-

terede opfindelser. Polen vil i en senere fase af lovgivningsarbejdet arbejde for, at der indføres så-

danne betingelser. Dette skyldes, at Polen er overbevist om, at en hensigtsmæssig løsning på de 

spørgsmål, der vedrører patentering af computerimplementerede opfindelser, bliver en vigtig faktor 

i forbedringen af den europæiske økonomis konkurrenceevne og styrkelsen af det europæiske 

forskningsrum. 

 

 

________________________ 
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BILAG 

 

Erklæringer til optagelse i Rådets protokol 

 

6. Erklæring fra Danmark 

 

Danmark støttede det kompromis, som Rådet nåede frem til i maj 2004 om forslaget til direk-

tiv om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed, med den begrundelse, at det 

ville sikre klarere regler på området og indebære en kodifikation af gældende praksis, samti-

dig med at det ville hindre, at der udtages patent på ikke-tekniske produkter. 

 

Det er på dette grundlag, at Danmark via Rådet vil deltage i de kommende forhandlinger om 

forslaget med Europa-Parlamentet. Danmark lægger i denne forbindelse særlig vægt på, at 

man sikrer adgang til interoperabilitet, at kun tekniske opfindelser kan patenteres, og at hver-

ken ren software eller forretningsmetoder kan patenteres. Danmark vil i de kommende for-

handlinger arbejde for at sikre, at disse elementer afspejles i teksten på afbalanceret vis. 

 

7. Erklæring fra Republikken Cypern 

 

Med hensyn til det foreslåede direktiv om computerimplementerede opfindelsers patenter-

barhed støtter Republikken Cyperns regering direktivets mål, navnlig harmoniseringen af den 

forskelligartede praksis på det omtalte område i EU's medlemsstater, forbedringen af gennem-

sigtigheden og styrkelsen af retssikkerheden samt klare vilkår for beskyttelsen af computer-

implementerede opfindelser, men finder samtidig, at det foreslåede direktiv bør være mere 

præcist med hensyn til, hvilke opfindelser der kan patenteres, og hvilke der ikke kan. Dette er 

af afgørende betydning for enkeltpersoner, organisationer og især små og mellemstore virk-

somheder, som aktivt beskæftiger sig med informationsteknologi og med udviklingen af den 

indenlandske industri, hvorved de øger konkurrenceevnen og styrker forskningen. 

 

________________________ 
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2002/0047 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN  
TIL EUROPA-PARLAMENTET 

 
i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 

 
vedrørende 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed 

1- SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet
(dok. KOM(2002)[92] endelig – [2002/[0047]COD)1: 

20. februar 2002 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg2: 

19. september 2002 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling3: 24. september 2002 

Fælles holdning vedtaget4: 7 marts 2005. 

2- FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Formålet med forslaget til direktiv om computerimplementerede opfindelsers patenterbarhed 
er at harmonisere bestemmelserne i den nationale patentlovgivning om opfindelser, hvis 
implementering beror på computere. Med dette direktiv vil det overordnede tilsyn med de 
regler, der skal anvendes af de nationale domstole og patentmyndigheder, som har ansvaret 
for at vurdere gyldigheden af patenter og applikationer på dette område, blive varetaget af EF-
Domstolen. Da mange patenter på dette område meddeles af Den Europæiske 
Patentmyndighed, kan Administrationsrådet for Den Europæiske Patentorganisation blive 
opfordret til at overveje en tilpasning af gennemførelsesforskrifterne til den europæiske 
patentkonvention. 

3- BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 Generelle bemærkninger 

Rådet har med kvalificeret flertal vedtaget en fælles holdning, hvori er indarbejdet omkring 
25 af de ændringer, som Parlamentet foreslog under førstebehandlingen. Kommissionen har 

                                                 
1 EFT C 151 af 25.6.2002, s. 129, KOM(2002) 92 endelig. 
2 EUT C 61 af 14.3.2003, s. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 indsæt reference 
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tilkendegivet, at den accepterer den fælles holdning, selv om den på nogle punkter afviger fra 
Kommissionens oprindelige forslag. Generelt finder Kommissionen, at den fælles holdning 
udgør et acceptabelt kompromis mellem rettighedshavernes interesser på den ene side og 
konkurrenternes og forbrugernes (herunder open source-samfundets) interesser på den anden 
side. Denne balance sikres også gennem de nye krav i artikel 7, i henhold til hvilke 
Kommissionen skal overvåge computerimplementerede opfindelsers indvirkning på især små 
og mellemstore virksomheder og open source-samfundet. 

Det er Kommissionens opfattelse, at direktivet fortsat har det hovedformål, der er anført i 
begrundelsen til Kommissionens forslag, nemlig at harmonisere medlemsstaternes 
patentlovgivning og afhjælpe retsusikkerheden på dette område. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at der endnu ikke findes noget fælles lovgivningsinstrument, som vedrører 
almindelig patentlovgivning, hverken på horisontalt plan eller specifikt på området 
computerimplementerede opfindelser. Vedtagelsen af dette direktiv vil derfor betyde, at 
patentlovgivningen på dette område for første gang udtrykkeligt kommer ind under 
Fællesskabets kompetence. 

Hvis der ikke vedtages noget direktiv, vil Fællesskabets institutioner blive afskåret fra at 
udøve kontrol på dette strategiske område af EU's økonomi, som derved vil forblive et 
kompetenceområde henhørende udelukkende under de nationale patentmyndigheder og 
domstole og under Den Europæiske Patentmyndighed i München.  

3.1.1 Patentkrav på programprodukter 

Selv om Kommissionens forslag ikke udtrykkeligt tillod patentkrav på edb-programmer alene 
eller på et bæremedium, har Kommissionen accepteret artikel 5, stk. 2, i den fælles holdning, 
da dette stykke skal forstås som omhandlende håndhævelsen af (eksisterende) 
patentrettigheder og ikke som en udvidelse af omfanget af patenterbarheden. Dette fremgår 
også klart af den udtrykkelige henvisning til artikel 5, stk. 1, jf. nedenfor. For så vidt forholdet 
mellem artikel 5, stk. 2, og udelukkelsen af edb-programmer som sådan (udtrykkeligt fastsat i 
artikel 4, stk. 1) kan fortolkes på forskellige måder, er der måske behov for at gøre teksten 
endnu klarere. 

Handlinger vedrørende computerprogrammer alene eller på et bæremedium vil eventuelt 
kunne gøres til genstand for retsforfølgning for medvirken til patentkrænkelse også uden 
bestemmelser som dem, der er fastsat i artikel 5, stk. 2. Virkningen af artikel 5, stk. 2, er 
således at lette håndhævelsen af legitime rettigheder ved at sikre, at sådanne handlinger kan 
udgøre direkte krænkelser og ikke blot medvirken hertil. Dette er særlig vigtigt i tilfælde af 
krænkelser på tværs af de nationale grænser, da medlemsstaternes domstole ikke er 
kompetente i sager om medvirken til krænkelser, der finder sted uden for deres nationale 
område. 

Under alle omstændigheder gøres det i sidste del af artikel 5, stk. 2, klart, at 
computerprogrammet, alene eller på et bæremedium, skal iværksætte et patenterbart produkt 
eller en patenterbar proces, som der kræves patent på i samme patentansøgning (og som falder 
ind under artikel 5, stk. 1). Det sikres derved, at artikel 5, stk. 2, ikke kan udgøre et 
beskyttelsesniveau svarende til patenterbarhed af edb-programmer som sådan, og denne 
fortolkning bekræftes af den i øvrigt klare sprogbrug i den fælles holdning, jf. særlig artikel 4, 
stk. 1 og 2.  
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3.1.2. Interoperabilitet 

Kommissionen går stærkt ind for fremme af interoperabilitet som et middel til at styrke 
innovation og konkurrence. Dette er i overensstemmelse med målene i Kommissionens 
forslag om at bidrage til sikring af investeringer i opfindelser, som er nye, har 
opfindelseshøjde og kan anvendes industrielt. Det skal bemærkes, at kravet om en 
fyldestgørende beskrivelse af en patenteret opfindelse kan lette adgangen til de oplysninger, 
der skal bruges til at gøre computerimplementerede opfindelser interoperable. 

Kommissionen har fastslået sin vilje til at støtte politikmålet om at fremme interoperabilitet 
og styrke innovation ved udtrykkeligt i artikel 6 at opretholde ophavsretslovgivningens 
eksisterende undtagelser vedrørende interoperabilitet. 

Kommissionen finder, at Rådets fælles holdning stemmer overens med disse mål. Der er i den 
nye artikel 3 og 4 (sammenholdt med artikel 2) bibeholdt tilsvarende betingelser for 
patenterbarhed. Som anført i en erklæring fra Kommissionen, der skal optages i protokollen 
for den samling i Rådet, hvor den fælles holdning vedtages (jf. nedenfor), mener 
Kommissionen, at artikel 6, sammenholdt med betragtning 22, tillader alle handlinger som 
omhandlet i artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer, 
herunder handlinger, som er nødvendige for at sikre interoperabilitet, uden at det kræver 
tilladelse fra indehaveren af patentrettigheden.  

Kommissionen finder det desuden positivt, at forholdsreglerne for interoperabilitet er blevet 
styrket i artikel 8, litra d) og g), i form af kravet til Kommissionen om at aflægge rapport om, 
hvilken indvirkning gennemførelsen af direktivet har haft på situationen vedrørende 
interoperabilitet. 

Kommissionen agter på baggrund af det fælles mål om at fremme interoperabilitet at lette den 
indbyrdes tilnærmelse af Rådets og Parlamentets holdninger ved at trække på ændringsforslag 
fremsat af begge institutioner under førstebehandlingen.  

Det påpeges endvidere i betragtning 21, at en dominerende leverandør, der nægter at give 
tilladelse til anvendelse af en patenteret teknik med henblik på interoperabilitet, falder ind 
under konkurrencereglerne, særlig EF-traktatens artikel 81 og 82. Anvendelsen af disse 
artikler bidrager derfor til gennemførelsen af ovennævnte mål, selv om 
konkurrencelovgivningen selvfølgelig ikke alene kan løse alle potentielle problemer på dette 
område. 

3.2 Reaktion på de ændringsforslag, Parlamentet vedtog under førstebehandlingen 

Ændringsforslag, som er accepteret fuldt ud: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 
92, 23, 26 og 27. 

Ændringsforslag, som er accepteret med mindre ændringer: 85, 9, 86, 17, 19 og 25. 

Ændringsforslag 88 og 89 er accepteret, men i ændret form. 

En del af ændringsforslag 107 (=69) er accepteret (idéen om, at det tekniske bidrag skal være 
nyt), og noget af teksten til ændringsforslag 76 er blevet anvendt i betragtning 17 for at 
behandle det, der var emnet for dette ændringsforslag. 
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3.3 Ændringer, der blev foreslået under drøftelserne med Rådet 

Betragtning 1 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 1. 

Betragtning 5 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 2. 

Betragtning 8 

Rådet har indarbejdet Parlamentets ændringsforslag 3 og anden halvdel af ændringsforslag 88 
i denne nye betragtning. Det mente, at ændringsforslag 3 svarede til, men var klarere 
formuleret end første del af ændringsforslag 88. 

Betragtning 12 og 13 

Rådet har flyttet første del af betragtning 11 i Kommissionens forslag til betragtning 12 i 
Kommissionens forslag. 

Betragtning 13 i Kommissionens forslag (udgået) 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 34 (=115). 

Betragtning 14 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 85. 

Betragtning 15 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 7. 

Betragtning 16 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 8. 

Betragtning 17 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 9. 

Betragtning 18 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 86 med en mindre ændring af hensyn til 
overensstemmelsen med artiklerne og almindelig patentterminologi ("standard" er ændret til 
"indlysende eller ikke-tekniske"). 

Betragtning 20 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 11. 
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Betragtning 21 

Denne betragtning er blevet ændret af Rådet, der har ladet sig inspirere af Parlamentets 
ændringsforslag 76, for at behandle spørgsmålet om interoperabilitet. 

Betragtning 22 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 13. 

Artikel 2 

Rådet fjernede Kommissionens henvisning til "prima facie nye" karakteristika i artikel 2, litra 
a). I artikel 2, litra b), tilføjede Rådet en del af ændringsforslag 107 (=69), der definerer et 
teknisk bidrag som værende nyt, og tilføjede et nyt punktum, flyttet fra artikel 4, stk. 3, i 
Kommissionens forslag, for at slå fast, hvordan det tekniske bidrag skal vurderes. 

Artikel 3 i Kommissionens forslag (udgået) 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 15. 

Artikel 3 

Rådet omformulerede og forenklede artikel 4, stk. 1 og 2, i Kommissionens forslag til et 
enkelt stykke i overensstemmelse med Parlamentets ændringsforslag 16 og flyttede indholdet 
af artikel 4, stk. 3, i Kommissionens forslag til artikel 2, litra b), som anført ovenfor. 

Artikel 4 

Rådet indsatte en ny artikel 4. I artikel 4, stk. 1, gentages princippet om, at et edb-program 
som sådan ikke kan udgøre en patenterbar opfindelse. Artikel 4, stk. 2, er Parlamentets 
ændringsforslag 17 med nogle tilføjelser for at gøre det klart, at et udelukket program, uanset i 
hvilken form det foreligger (f.eks. som kilde- eller objektkode), ikke er patenterbart. 

Artikel 5 

Rådet tilføjede artikel 5, stk. 2, der bestemmer, at patentkrav vedrørende edb-programmer 
alene eller på et bæremedium ikke kan antages, medmindre et sådant program iværksætter et 
produkt eller en proces, som der kræves patent på i samme patentansøgning som omhandlet i 
artikel 5, stk. 1. 

Artikel 6 

Rådet ændrede artikel 6 i overensstemmelse med Parlamentets ændringsforslag 19 og tilføjede 
samtidig de relevante artikler i direktiv 91/250/EØF, der finder anvendelse i denne 
sammenhæng. 

Artikel 7 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 71. 
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Artikel 8 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 92, 23, 25 og 26 samt ånden i 
ændringsforslag 89. I artikel 8, litra b), tilføjede Rådet desuden en henvisning til 
Fællesskabets internationale forpligtelser, der først og fremmest opfattes som en henvisning 
til TRIPS-aftalen. I litra f), der blev indføjet ved ændringsforslag 25, blev henvisningen til 
EF-patentet slettet, da dette ligger uden for det her omhandlede direktivs anvendelsesområde. 
Det nye litra g) er en efter Rådets opfattelse klarere formulering af det, der var hensigten med 
ændringsforslag 89. 

Artikel 9 

Rådet accepterede Parlamentets ændringsforslag 27. 

Artikel 10 

Rådet fastsatte en gennemførelsesfrist på 2 år (ikke præciseret i Kommissionens forslag). 
Parlamentet havde foreslået halvandet år. 

3.4 Kommissionens holdning til Rådets fælles holdning 

Kommissionen tilslutter sig Rådets holdning i alt væsentligt, fordi den bibeholder balancen i 
det oprindelige forslag og samtidig præciserer visse aspekter, som Parlamentet fandt vigtige. 
De fleste af de ændringer, Rådet har foretaget, er baseret på de af Parlamentets 
ændringsforslag, som Kommissionen allerede havde sagt god for. De tilbageværende forskelle 
mellem Rådets fælles holdning og Kommissionens oprindelige forslag er anført nedenfor. 

Betragtning 13 i Kommissionens forslag (udgået) 

Kommissionen accepterer, at denne betragtning udgår, da dens indhold i det store og hele er 
gentaget i betragtning 16, der er indføjet ved Parlamentets ændringsforslag 8. 

Betragtning 21 

Kommissionen tilslutter sig den nye formulering, da den bekræfter det hensigtsmæssige i at 
håndtere potentielle konkurrencespørgsmål mellem virksomheder ved hjælp af de 
eksisterende konkurrenceregler. Anvendelsen af artikel 81 og 82 bidrager derfor til 
gennemførelsen af målene i dette direktiv. Denne betragtning giver et godt eksempel på et 
potentielt konkurrenceproblem vedrørende interoperabilitet, nemlig når en dominerende 
leverandør nægter at give tilladelse til anvendelse af en patenteret teknik, der er nødvendig 
udelukkende for at sikre konvertering af de konventioner, der anvendes i to forskellige 
computersystemer eller netværk, for at muliggøre kommunikation og dataudveksling mellem 
dem. 

Artikel 2 

Tilføjelsen af kravet om, at det tekniske bidrag skal være nyt, er acceptabel. 
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Artikel 4 

I det nye stk. 1 i denne artikel fastslås det, hvad der er gældende ret, og da det ikke var 
Kommissionens ærinde at ændre denne, men at skabe klarhed om den, er dette en acceptabel 
tilføjelse. 

Kommissionen accepterer ligeledes tydeliggørelsen i stk. 2. 

Artikel 5 

Kommissionen er på baggrund af helheden indforstået med tilføjelsen af stk. 2, da dette 
stykke hensigtsmæssigt afklarer betingelserne for antagelse af bestemte former for patentkrav 
og afbalanceres af andre bestemmelser. 

Artikel 6 

Da det er konsekvent at henvise præcist til de relevante bestemmelser om interoperabilitet, ser 
Kommissionen positivt på denne tydeliggørende tilføjelse. 

Artikel 10 

Kommissionen ville have foretrukket den hurtigere gennemførelse foreslået af Parlamentet, 
men kan acceptere 2 år som gennemførelsesfrist. 

4- KONKLUSION 
Kommissionen finder, at Rådets fælles holdning bibeholder den balance, der var tilsigtet i det 
oprindelige forslag, og kan derfor acceptere den. Den nuværende formulering giver bl.a. 
tilstrækkelige incitamenter til innovation på dette område og opretholder friheden til at 
markedsføre nye produkter, alt imens den giver rettighedshavere mulighed for at håndhæve 
deres rettigheder på en effektiv, men rimelig måde over for patentkrænkere. Harmoniseringen 
på fællesskabsplan vil sikre, at disse rettigheder håndhæves på en ensartet måde i hele Den 
Europæiske Union, og vil dermed medvirke til et mere effektivt indre marked. 

Kommissionen opfordrer Parlamentet til at deltage konstruktivt i den videre 
interinstitutionelle dialog for at sikre vedtagelsen af et direktiv, der opfylder disse mål. Den er 
parat til yderligere drøftelser med både Parlamentet og Rådet om vigtige emner i relation til 
direktivet, navnlig på baggrund af Kommissionens ønske om at fremme interoperabilitet. 

5- ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN 

Følgende erklæring optages i protokollen for den samling i Rådet, hvor den fælles holdning 
vedtages. 

"Kommissionen mener, at artikel 6 sammenholdt med betragtning 22 tillader alle handlinger 
som beskrevet i artikel 5 og 6 i direktiv 91/250/EØF om retlig beskyttelse af edb-programmer, 
herunder handlinger, der er nødvendige for at sikre interoperabilitet, uden at det kræver 
tilladelse fra patentets rettighedshaver." 




