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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων 

που εφαρµόζονται σε υπολογιστή 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

 

την πρόταση της Επιτροπής, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

                                                 
1 ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 154. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ C 77Ε, 26.3.2004, 

σ. 23), κοινή θέση του Συµβουλίου της ............... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ............... (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

 

(1) Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς συνεπάγεται την κατάργηση των περιορισµών της 

ελεύθερης κυκλοφορίας και την εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού και, 

ταυτοχρόνως, τη δηµιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την καινοτοµία και τις επενδύσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία των εφευρέσεων µε την χορήγηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

είναι ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς. Η αποτελεσµατική, 

διαφανής και εναρµονισµένη προστασία σε όλα τα κράτη µέλη των εφευρέσεων που 

εφαρµόζονται σε υπολογιστή είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη διατήρηση και την 

ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τοµέα αυτό. 

 

(2) Οι διοικητικές πρακτικές και η νοµολογία των διαφόρων κρατών µελών παρουσιάζουν 

διαφορές ως προς την προστασία που παρέχουν στις εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε 

υπολογιστή. Οι διαφορές αυτές δύνανται να δηµιουργήσουν φραγµούς στο εµπόριο και, ως εκ 

τούτου, να παρακωλύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

(3) Οι διαφορές αυτές µπορεί να αυξηθούν καθώς τα κράτη µέλη καθιερώνουν νέες και 

διαφορετικές διοικητικές πρακτικές ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοµολογία των 

εθνικών δικαστηρίων σχετικά µε την ερµηνεία της ισχύουσας νοµοθεσίας εξελίσσεται 

διαφορετικά. 

 

(4) Η σταθερή άνοδος της διανοµής και της χρήσης προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 

σε όλους τους τοµείς της τεχνολογίας, καθώς και της παγκόσµιας διανοµής τους µέσω του 

∆ιαδικτύου αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα της τεχνολογικής καινοτοµίας. Είναι 

εποµένως απαραίτητο να εξασφαλιστεί το βέλτιστο περιβάλλον για τους φορείς ανάπτυξης 

και για τους χρήστες προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Κοινότητα. 



 
11979/1/04 REV 1  CZV/thm 3 
 DG C I   EL 

(5) Ως εκ τούτου, οι νοµικοί κανόνες που διέπουν τη δυνατότητα χορήγησης διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε υπολογιστή θα πρέπει να εναρµονιστούν, 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια δικαίου που θα προκύψει και το επίπεδο των 

στοιχείων που απαιτούνται για τη δυνατότητα χορήγησης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας θα 

καταστήσουν δυνατό στις καινοτόµους επιχειρήσεις να αντλήσουν το µέγιστο δυνατό όφελος 

από την εφευρετική τους µέθοδο και θα αποτελέσουν κίνητρο για επενδύσεις και καινοτοµία. 

Η ασφάλεια δικαίου διασφαλίζεται επίσης από το γεγονός ότι, σε περίπτωση αµφιβολίας ως 

προς την ερµηνεία της παρούσας οδηγίας, τα εθνικά δικαστήρια δύνανται και, όταν 

εκδικάζουν υποθέσεις σε τελευταίο βαθµό, υποχρεούνται να παραπέµψουν το ζήτηµα στο 

∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να αποφανθεί επ’ αυτού. 

 

(6) Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη της δεσµεύονται από τη συµφωνία για τα δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας στον τοµέα του εµπορίου (TRIPS), την οποία ενέκρινε το 

Συµβούλιο µε την απόφασή του 94/800/ΕΚ, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε την εξ 

ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συµφωνιών που απέρρευσαν από τις 

πολυµερείς διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα 

θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της1. Το άρθρο 27, παράγραφος 1, της Συµφωνίας 

TRIPS προβλέπει ότι διπλώµατα ευρεσιτεχνίας µπορεί να χορηγούνται για κάθε είδους 

εφευρέσεις, είτε αυτές είναι προϊόντα είτε µέθοδοι, σε όλους τους τοµείς της τεχνολογίας, υπό 

τον όρο ότι είναι νέες, εµπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και επιδέχονται βιοµηχανικής 

εφαρµογής. Επιπλέον, σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει 

να παρέχονται και να ασκούνται χωρίς διάκριση όσον αφορά τον τοµέα της τεχνολογίας. Οι 

αρχές αυτές θα πρέπει συνεπώς να ισχύουν για τις εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε 

υπολογιστή. 

                                                 
1  ΕΕ L 336, 23.12.1994, σ. 1. 
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(7) Η Σύµβαση για το Ευρωπαϊκό ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας που υπογράφηκε στο Μόναχο στις 

5 Οκτωβρίου 1973 και οι νοµοθεσίες περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας των κρατών µελών 

ορίζουν ρητώς ότι τα προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και οι ανακαλύψεις, οι 

επιστηµονικές θεωρίες, οι µαθηµατικές µέθοδοι, οι αισθητικές δηµιουργίες, τα σχέδια, οι 

κανόνες και οι µέθοδοι για την άσκηση πνευµατικής δραστηριότητας, για το παίξιµο 

παιχνιδιών ή για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς και η παρουσίαση 

πληροφοριών θεωρείται ρητώς ότι δεν αποτελούν εφευρέσεις και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται 

από τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η εξαίρεση αυτή ωστόσο ισχύει 

και δικαιολογείται µόνον κατά τον βαθµό στον οποίο η αίτηση για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή 

το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας αφορά τα ανωτέρω αντικείµενα ή δραστηριότητες αυτά καθεαυτά, 

διότι τα εν λόγω αντικείµενα και δραστηριότητες δεν εµπίπτουν καθεαυτά σε τοµέα της 

τεχνολογίας. 

 

(8) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να αποφευχθούν αποκλίνουσες ερµηνείες των 

διατάξεων της σύµβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που αφορούν τα όρια της 

δυνατότητας κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η ασφάλεια δικαίου που θα προκύψει 

θα πρέπει να συµβάλει στη δηµιουργία κλίµατος ευνοϊκού για επενδύσεις και καινοτοµίες 

στον τοµέα του λογισµικού. 

 

(9) Η προστασία µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας επιτρέπει στους καινοτόµους να επωφεληθούν από τη 

δηµιουργικότητά τους. Τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας προστατεύουν την καινοτοµία προς το 

συµφέρον της κοινωνίας ως συνόλου και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά τρόπο που 

θίγει τον ανταγωνισµό. 

 

(10) Σύµφωνα µε την οδηγία 91/250/EΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 1991, για τη νοµική 

προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών1, κάθε µορφή έκφρασης 

πρωτότυπου προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατεύεται µε δικαιώµατα 

πνευµατικής ιδιοκτησίας ως λογοτεχνικό έργο. Ωστόσο, οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες 

βασίζεται οποιοδήποτε στοιχείο προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν 

προστατεύονται µε δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

                                                 
1  ΕΕ L 122, 17.5.1991, σ. 42. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/98/ΕΟΚ (ΕΕ L 290, 

24.11.1993, σ. 9). 
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(11) Προκειµένου να θεωρηθούν επιδεκτικές διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, οι εφευρέσεις θα πρέπει 

να έχουν τεχνικό χαρακτήρα και εποµένως να κατατάσσονται σε τοµέα της τεχνολογίας. 

 

(12) Προϋπόθεση των εφευρέσεων εν γένει είναι ότι, για να εµπεριέχουν εφευρετική 

δραστηριότητα, θα πρέπει να συνιστούν τεχνική συµβολή στη στάθµη της τεχνικής. 

 

(13) Συνεπώς, ακόµη και όταν εφεύρεση εφαρµοζόµενη σε υπολογιστή ανήκει σε τοµέα της 

τεχνολογίας, εάν δεν συνιστά τεχνική συµβολή στη στάθµη της τεχνικής, όπως συµβαίνει, για 

παράδειγµα, στην περίπτωση κατά την οποία η συγκεκριµένη συµβολή της δεν έχει τεχνικό 

χαρακτήρα, δεν περιλαµβάνει εφευρετική δραστηριότητα και, εποµένως, δεν είναι δυνατόν να 

κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

 

(14) Η απλή εφαρµογή µιας κατά τα άλλα ανεπίδεκτης διπλώµατος ευρεσιτεχνίας µεθόδου σε 

συσκευή όπως ο υπολογιστής, δεν αρκεί αφ’ εαυτής για να διαπιστωθεί ότι συντρέχει τεχνική 

συµβολή. Συνεπώς, επιχειρηµατική µέθοδος, µέθοδος επεξεργασίας δεδοµένων ή άλλη 

µέθοδος που εφαρµόζεται σε υπολογιστή και της οποίας η µόνη συµβολή στη στάθµη της 

τεχνικής δεν είναι τεχνικής φύσεως δεν µπορεί να αποτελέσει εφεύρεση επιδεκτική 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 

 

(15) Αν η συµβολή στη στάθµη της τεχνικής αφορά µόνο στοιχεία ανεπίδεκτα διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας, η εφεύρεση δεν µπορεί να κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο παρουσίασης του αντικειµένου της στις αξιώσεις. Για παράδειγµα, 

η απαίτηση τεχνικής συµβολής δεν µπορεί να παρακάµπτεται µε την απλή επισήµανση 

τεχνικών µέσων στις αξιώσεις ευρεσιτεχνίας. 
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(16) Επιπλέον, οι αλγόριθµοι έχουν εγγενώς µη τεχνικό χαρακτήρα και, συνεπώς, δεν µπορούν να 

συνιστούν τεχνική εφεύρεση. Ωστόσο, µέθοδοι που συνεπάγονται τη χρήση αλγορίθµου 

είναι, ενδεχοµένως, επιδεκτικές διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, εφόσον χρησιµοποιούνται για την 

επίλυση τεχνικού προβλήµατος. Εντούτοις, το τυχόν δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που χορηγείται 

για τη µέθοδο αυτή δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τη µονοπώληση του ίδιου του αλγορίθµου 

ή τη χρήση του σε πεδία που δεν προβλέπει το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

 

(17) Η έκταση των αποκλειστικών δικαιωµάτων που εκχωρούνται βάσει διπλωµάτων 

ευρεσιτεχνίας ορίζεται µε τις αξιώσεις, όπως ερµηνεύονται βάσει της περιγραφής και των 

τυχόν σχεδίων. Οι αξιώσεις για τις εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε υπολογιστή θα πρέπει 

τουλάχιστον να αφορούν είτε προϊόντα, όπως προγραµµατισµένες συσκευές, είτε διαδικασίες 

που διενεργούνται στις συσκευές αυτές. Συνεπώς, όταν χρησιµοποιούνται επί µέρους στοιχεία 

λογισµικού σε περιπτώσεις που δεν αφορούν την δηµιουργία προϊόντος ή διαδικασίας που 

έχει αποτελέσει αντικείµενο έγκυρης αξίωσης ευρεσιτεχνίας, δεν συντρέχει προσβολή των 

δικαιωµάτων που απορρέουν από το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

 

(18) Για την έννοµη προστασία εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή δεν είναι αναγκαία 

η θέσπιση ιδιαίτερης νοµοθεσίας, σε αντικατάσταση των εθνικών νοµοθετικών κανόνων περί 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας. Οι κανόνες του εθνικού δικαίου περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας 

παραµένουν κατ’ ουσίαν η βάση της έννοµης προστασίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται 

σε υπολογιστή. Η παρούσα οδηγία διασαφηνίζει απλώς το ισχύον νοµικό καθεστώς, 

προκειµένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η σαφήνεια 

της νοµοθεσίας και να αποφευχθεί η ολίσθηση προς την δυνατότητα κατοχύρωσης µεθόδων 

ανεπιδέκτων διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, όπως είναι οι προφανείς ή µη τεχνικές διαδικασίες 

και οι επιχειρηµατικές µέθοδοι. 

 

(19) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορισθεί στη διατύπωση ορισµένων αρχών οι οποίες θα 

ισχύουν για τη δυνατότητα κατοχύρωσης των εφευρέσεων αυτών µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

και οι οποίες θα αποσκοπούν ιδίως στο να εξασφαλίσουν ότι οι εφευρέσεις που ανήκουν σε 

τοµέα της τεχνολογίας και συνιστούν τεχνική συµβολή επιδέχονται προστασίας και, 

αντιστρόφως, ότι οι εφευρέσεις που δεν συνιστούν τεχνική συµβολή δεν επιδέχονται 

προστασίας. 
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(20) Η ανταγωνιστική θέση της κοινοτικής βιοµηχανίας σε σχέση µε τους βασικούς εµπορικούς 

της εταίρους θα βελτιωθεί εάν εξαλειφθούν οι σηµερινές διαφορές όσον αφορά την έννοµη 

προστασία των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή και εάν καταστεί διαφανές το 

νοµικό καθεστώς. ∆εδοµένης της παρούσας τάσης της παραδοσιακής µεταποιητικής 

βιοµηχανίας προς τη µετατόπιση των δραστηριοτήτων της σε οικονοµίες χαµηλού κόστους 

ευρισκόµενες εκτός της Κοινότητας, είναι προφανής η σηµασία της προστασίας των 

δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ιδίως της προστασίας που απορρέει από το 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 

 

(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη της εφαρµογής των άρθρων 81 και 

82 της Συνθήκης, ιδίως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες βασικός προµηθευτής αρνείται να 

επιτρέψει τη χρήση τεχνικής κατοχυρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, η οποία χρειάζεται 

αποκλειστικά για τη διασφάλιση της µετατροπής των κανόνων που χρησιµοποιούνται σε δύο 

διαφορετικά πληροφορικά συστήµατα ή δίκτυα προκειµένου να καθίσταται δυνατή η µεταξύ 

τους επικοινωνία και ανταλλαγή δεδοµένων.  

 

(22) Τα δικαιώµατα που παρέχονται µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τις πράξεις που 

επιτρέπονται κατά τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 91/250/EΟΚ, ιδίως βάσει των διατάξεων για 

την αποσυµπίληση και τη διαλειτουργικότητα. Ειδικότερα, οι πράξεις για τις οποίες κατά τα 

άρθρα 5 και 6 της εν λόγω οδηγίας δεν απαιτείται άδεια του δικαιούχου όσον αφορά τα 

δικαιώµατά του πνευµατικής ιδιοκτησίας επί προγράµµατος ή σχετικά µε πρόγραµµα 

υπολογιστή και οι οποίες, αν δεν υπήρχαν τα εν λόγω άρθρα, θα απαιτούσαν την άδεια αυτή, 

δεν θα πρέπει να προϋποθέτουν άδεια του δικαιούχου για τα δικαιώµατα που απορρέουν από 

το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας του επί του προγράµµατος ή σχετικά µε το πρόγραµµα υπολογιστή. 
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(23) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εναρµόνιση των εθνικών κανόνων 

σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που 

εφαρµόζονται σε υπολογιστή, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη ενώ 

µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα 

σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την 

αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 

όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

 

Άρθρο 1 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή. 

 

Άρθρο 2 

 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

 

(α) ως «εφεύρεση που εφαρµόζεται σε υπολογιστή» νοείται κάθε είδους εφεύρεση, της οποίας η 

εκτέλεση συνεπάγεται τη χρήση υπολογιστή, δικτύου υπολογιστών ή άλλης συσκευής 

επιδεκτικής προγραµµατισµού, και η οποία διαθέτει ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που 

υλοποιούνται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει µε τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων προγραµµάτων 

υπολογιστή, 
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(β) ως «τεχνική συµβολή» νοείται η συµβολή στη στάθµη της τεχνικής ενός τοµέα της 

τεχνολογίας, η οποία είναι νέα και µη αυτονόητη για κάποιον ειδικευµένο επαγγελµατία του 

τοµέα. Η τεχνική συµβολή αξιολογείται λαµβανοµένης υπόψη της διαφοράς µεταξύ της 

στάθµης της τεχνικής και του εύρους της όλης αξιώσεως διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, η οποία 

πρέπει να περιλαµβάνει τεχνικά χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως του αν τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά συνοδεύονται από µη τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Άρθρο 3 

 

Προϋποθέσεις της κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

 

Προκειµένου να είναι δυνατή η χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για εφεύρεση που 

εφαρµόζεται σε υπολογιστή, πρέπει αυτή να είναι επιδεκτική βιοµηχανικής εφαρµογής, να είναι νέα 

και να εµπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα. Για να θεωρηθεί ότι εµπεριέχει εφευρετική 

δραστηριότητα, η εφεύρεση που εφαρµόζεται σε υπολογιστή πρέπει να συνιστά τεχνική συµβολή. 

 

Άρθρο 4 

 

Εξαιρέσεις από τη δυνατότητα κατοχύρωσης 

 

1. Ένα πρόγραµµα υπολογιστή καθεαυτό δεν είναι δυνατόν να αποτελεί εφεύρεση επιδεκτική 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 

 

2. Εφεύρεση που εφαρµόζεται σε υπολογιστή δεν θεωρείται ότι συνιστά τεχνική συµβολή 

απλώς και µόνον επειδή εµπλέκεται η χρήση υπολογιστή, δικτύου ή άλλης συσκευής επιδεκτικής 

προγραµµατισµού. Κατά συνέπεια, οι εφευρέσεις που αφορούν προγράµµατα υπολογιστών, είτε ως 

πρωτογενείς κώδικες είτε ως καταληκτικοί κώδικες ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή, τα οποία 

εφαρµόζουν επιχειρηµατικές, µαθηµατικές ή άλλες µεθόδους και δεν παράγουν τεχνικά 

αποτελέσµατα, πέραν των συνήθων φυσικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ προγράµµατος και 

υπολογιστή, δικτύου ή άλλης συσκευής επιδεκτικής προγραµµατισµού στην οποία εκτελείται, δεν 

είναι επιδεκτικές διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 



 
11979/1/04 REV 1  CZV/thm 10 
 DG C I   EL 

Άρθρο 5 

 

Μορφή των αξιώσεων διπλώµατος ευρεσιτεχνίας 

 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε εφεύρεση που εφαρµόζεται σε υπολογιστή να µπορεί να 

αποτελέσει αντικείµενο αξίωσης ευρεσιτεχνίας ως προϊόν, δηλαδή ως προγραµµατισµένος 

υπολογιστής, ως προγραµµατισµένο δίκτυο υπολογιστών ή ως άλλη προγραµµατισµένη συσκευή, ή 

ως µέθοδος που ακολουθείται από προγραµµατισµένο υπολογιστή, προγραµµατισµένο δίκτυο 

υπολογιστών ή προγραµµατισµένη συσκευή, µέσω της εκτέλεσης λογισµικού. 

 

2. Η αξίωση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας για πρόγραµµα υπολογιστή, είτε καθεαυτό, είτε 

ευρισκόµενο σε φορέα, επιτρέπεται µόνον εφόσον το πρόγραµµα, όταν φορτωθεί και εκτελεσθεί σε 

υπολογιστή επιδεκτικό προγραµµατισµού, σε δίκτυο υπολογιστών επιδεκτικό προγραµµατισµού ή 

σε άλλη συσκευή επιδεκτική προγραµµατισµού, υλοποιεί προϊόν ή µέθοδο που διεκδικείται µε την 

ίδια αξίωση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

 

Άρθρο 6 

 

Σχέση µε την οδηγία 91/250/ΕΟΚ 

 

Τα δικαιώµατα που παρέχονται µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας που έχουν χορηγηθεί για εφευρέσεις 

που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τις πράξεις οι οποίες 

επιτρέπονται κατά τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ, ιδίως βάσει των διατάξεων για την 

αποσυµπίληση και τη διαλειτουργικότητα. 
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Άρθρο 7 

 

Παρακολούθηση 

 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τον αντίκτυπο των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή στην 

καινοτοµία και τον ανταγωνισµό, τόσο εντός της Ευρώπης όσο και διεθνώς, και στις κοινοτικές 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις µικρού ή µεσαίου µεγέθους, στην κοινότητα ελεύθερου 

κώδικα και στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Άρθρο 8 

 

Έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα της οδηγίας 

 

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, έως...... *, έκθεση σχετικά 

µε: 

 

(α) τις επιπτώσεις των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας για εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε 

υπολογιστή στους παράγοντες που µνηµονεύει το άρθρο 7, 

 

(β) την επάρκεια των κανόνων που διέπουν τη διάρκεια ισχύος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και 

τον καθορισµό των προϋποθέσεων για τη χορήγηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, και 

συγκεκριµένα του στοιχείου καινοτοµίας, της εφευρετικής δραστηριότητας και της ορθής 

έκτασης των αξιώσεων και το εάν θα ήταν ευκταίο και νοµικώς δυνατό, λαµβανοµένων 

υπόψη των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, να επέλθουν τροποποιήσεις στους 

κανόνες αυτούς, 

                                                 
*  πέντε έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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(γ) τις δυσκολίες που ίσως ανέκυψαν στα κράτη µέλη στα οποία οι προϋποθέσεις της 

καινοτοµίας και της εφευρετικής δραστηριότητας δεν εξετάζονται πριν από τη χορήγηση 

διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, και, εφόσον ανέκυψαν δυσκολίες αυτού του είδους, τα µέτρα που 

πρέπει ενδεχοµένως να ληφθούν για την αντιµετώπισή τους, 

 

(δ) το ζήτηµα εάν έχουν ανακύψει δυσκολίες όσον αφορά τη σχέση µεταξύ της προστασίας µε 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή και της 

προστασίας των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών µε δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, όπως προβλέπει η οδηγία 91/250/ΕΟΚ, και το ζήτηµα εάν έχει σηµειωθεί 

κατάχρηση του συστήµατος των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας σε σχέση µε τις εφευρέσεις που 

εφαρµόζονται σε υπολογιστή, 

 

(ε) τον τρόπο κατά τον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη οι επιταγές της παρούσας οδηγίας στην 

πρακτική του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας και στις κατευθυντήριες 

γραµµές ελέγχου του Γραφείου, 

 

(στ) τους λόγους που καθιστούν ενδεχοµένως αναγκαία την προετοιµασία ∆ιπλωµατικής 

∆ιάσκεψης για την αναθεώρηση της Σύµβασης για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών ∆ιπλωµάτων 

Ευρεσιτεχνίας, 

 

(ζ) τον αντίκτυπο των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή 

στην ανάπτυξη και εµπορία διαλειτουργικών προγραµµάτων και συστηµάτων υπολογιστών. 

 

Άρθρο 9 

 

Εξέταση του αντικτύπου της οδηγίας 

 

Με βάση τα συµπεράσµατα της παρακολούθησης που ασκείται σύµφωνα µε το άρθρο 7 και της 

έκθεσης που συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 8, η Επιτροπή εκτιµά τον αντίκτυπο της παρούσας 

οδηγίας και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

προτάσεις για την τροποποίησή της. 
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Άρθρο 10 

 

Εφαρµογή 

 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως …..............*. Ενηµερώνουν αµέσως 

την Επιτροπή σχετικά. 

 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Τα κράτη µέλη 

αποφασίζουν ως προς τον ακριβή τρόπο της αναφοράς. 

 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου 

τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 

 

Άρθρο 11 

 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

                                                 
*  δύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 12 

 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Βρυξέλλες, 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

________________________ 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση που εγκρίνεται από το Συµβούλιο στις 7 Μαρτίου 2005 κατά τη 

διαδικασία έγκρισης µιας πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή 

 
 
 
 
 
 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1. Στις 20 Φεβρουαρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την δυνατότητα κατοχύρωσης µε 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή1, η οποία ως 
νοµική βάση έχει το άρθρο 95 της συνθήκης. 

 
2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της την 19η Σεπτεµβρίου 

20022. 
 
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την κατά πρώτη ανάγνωση γνώµη του την 

24η Σεπτεµβρίου 20033. 
 
4. Η Επιτροπή δεν υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση. 
 
5. Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση, σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης 

ΕΚ, στις 7 Μαρτίου 2005. 
 
ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ 
 

6. Σκοπός της προτεινόµενης οδηγίας είναι η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών περί 
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή· οµοίως αποσκοπείται 
το να καταστούν οι όροι της εν λόγω κατοχύρωσης διαφανέστεροι. 

 
ΙΙΙ. ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 
 
 Αιτιολογικές παράγραφοι 
 

7. Το Συµβούλιο τροποποίησε ή συγχώνευσε ορισµένες αιτιολογικές παραγράφους της 
πρότασης της Επιτροπής και ενέκρινε µερικές πρόσθετες. Με αυτές τις παρεµβάσεις το 
Συµβούλιο περιέλαβε στο νοµοθέτηµα πλήρως ή εν µέρει, ή µέσω αναδιατυπώσεως, τις 
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αριθ. 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 
11, 12 και 13. Στην συνέχεια του παρόντος εγγράφου, στα κατ’ άρθρο σχόλια, 
περιέχεται µνεία των κυρίων µεταβολών των αιτιολογικών παραγράφων. 

 
Άρθρα 
 
                                                 
1  ΕΕ C 151, 25.6.2002, σ. 129. 
2  ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Άρθρο 1 (Πεδίο εφαρµογής) 
 
8. Το άρθρο 1 έγινε δεκτό ως είχε στην πρόταση της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

οµοίως δεν πρότεινε σχετικά µε το άρθρο αυτό καµία τροπολογία. 
 
Άρθρο 2 (Ορισµοί) 
 
9. Όσον αφορά το εδάφιο (α), το Συµβούλιο ακολούθησε εν µέρει τις τροπολογίες αριθ. 36, 42 

και 117, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαγράφοντας τις λέξεις «εκ πρώτης όψεως 
νεωτερικά» από τον ορισµό της «εφεύρεσης που εφαρµόζεται σε υπολογιστή», λόγω του ότι 
είναι περιττές και δηµιουργούν κίνδυνο σύγχυσης ως προς την σχέση τους µε την δοκιµασία 
νεωτερικότητας, που διεξάγεται κατά το στάδιο της εξέτασης της δυνατότητας κάθε 
εφεύρεσης να κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 
 

10. Όσον αφορά το εδάφιο (β), το Συµβούλιο : 
 
- αντικατέστησε τις λέξεις «τεχνικό τοµέα» µε τις λέξεις «τοµέα της τεχνολογίας», που 

είναι ο συνήθους χρήσης όρος των διεθνών συµβάσεων για το δίκαιο των διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας, όπως η συµφωνία περί δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας στον 
τοµέα του εµπορίου (TRIPS), 

 
- παρενέβαλε τις λέξεις «νέα και», ώστε να καταστούν σαφέστερα τα κριτήρια της 

«τεχνικής συµβολής», 
 

- προσέθεσε µια δεύτερη περίοδο, η οποία είναι κατά βάση η διάταξη της παραγράφου 3 
του άρθρου 4 της πρότασης της Επιτροπής, µε ελαφρά τροποποίηση που καθιστά 
σαφέστερο το ότι αν και µη τεχνικά χαρακτηριστικά είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη 
κατά την διαπίστωση της τεχνικής συµβολής µιας δεδοµένης εφεύρεσης που 
εφαρµόζεται µε υπολογιστή, είναι πάντως απαραίτητο να περιλαµβάνονται και τεχνικά 
χαρακτηριστικά σε κάθε αίτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Η ιδέα αυτή συµπίπτει εν 
µέρει µε τις τροπολογίες αριθ. 16, 100, 57, 99, 110 και 70 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
 



 
11979/1/04 REV 1 ADD 1  ∆Α/νµ 4 
 DG C I   EL 

Άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής (Εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε υπολογιστή ως 

τοµέας της τεχνολογίας) 

 

11. Το άρθρο αυτό επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να µεριµνούν ώστε σύµφωνα µε 

το εθνικό τους δίκαιο οι εφαρµοζόµενες σε υπολογιστή εφευρέσεις να θεωρούνται ως 

υπαγόµενες σε ένα τοµέα της τεχνολογίας. Σύµφωνα µε την τροπολογία αριθ. 15 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο αποφάσισε να απαλείψει το άρθρο 3, διότι 

φρονεί ότι µια γενική υποχρέωση αυτού του είδους θα ήταν δύσκολο να µεταφερθεί στο 

εθνικό δίκαιο. Ως αντάλλαγµα, το Συµβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει στο κείµενο της 

αιτιολογικής παραγράφου 13 την σχετική δήλωση που περιέχεται στην αιτιολογική 

παράγραφο 11 της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Άρθρο 3 (Άρθρο 4 της πρότασης της Επιτροπής) (Προϋποθέσεις της κατοχύρωσης µε 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας) 

 

12. Το Συµβούλιο συγχώνευσε τις πρώτες δύο παραγράφους του άρθρου 4 της Επιτροπής σε 

µια παράγραφο, προέβη δε και σε ελάσσονος σηµασίας τροποποιήσεις της διατύπωσης ώστε 

να βελτιωθεί η σαφήνεια του κειµένου. Το νέο κείµενο ακολουθεί κατά λέξη τις 

διατυπώσεις του άρθρου 4 παρ. 1 όπως προτείνεται στην τροπολογία αριθ. 16, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

13. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παράγραφος 3 του άρθρου 4 της πρότασης της Επιτροπής έχει 

ενσωµατωθεί στον ορισµό της «τεχνικής συµβολής», του εδαφίου (β) του άρθρου 2, διότι 

κρίθηκε ότι ανήκει στους ορισµούς και όχι σε χωρισµένο άρθρο µε τίτλο «Προϋποθέσεις 

της κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας». 

 

Άρθρο 4 (Εξαιρέσεις από την δυνατότητα κατοχύρωσης) 

 

14. Για να αποφευχθεί κάθε παρανόηση, το Συµβούλιο περιέλαβε στην παράγραφο 1 του 

άρθρου αυτού σαφή δήλωση του ότι ένα πρόγραµµα υπολογιστή αυτό καθ’εαυτό δεν είναι 

δυνατόν να αποτελεί εφεύρεση κατοχυρώσιµη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 
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15. Η παράγραφος 2, η οποία αντιστοιχεί στην τροπολογία 17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σκοπό έχει το να καταστήσει σαφέστερα τα όρια όσων είναι δυνατόν να 

κατοχυρωθούν µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας δυνάµει της προκειµένης οδηγίας, πρέπει δε 

να ερµηνεύεται σε συνδυασµό µε τις αιτιολογικές παραγράφους 14 έως 16, που 

αντιστοιχούν στις τροπολογίες αριθ. 85, 7 και 8 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 

Συµβούλιο παρενέβαλε ωστόσο την φράση «είτε εκφράζονται σε πρωτογενή κώδικα 

(«πηγής») ή σε καταληκτικό κώδικα ή σε οποιαδήποτε άλλη µορφή» ώστε να καταστεί 

σαφέστερο το νόηµα της φράσης «εφευρέσεις που αφορούν προγράµµατα 

υπολογιστών». 

 
Άρθρο 5 (Μορφή αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας) 

 
16. Η παράγραφος 1 έγινε δεκτή ως είχε στην πρόταση της Επιτροπής. 

 
17. Η παράγραφος 2 προσετέθη ώστε να καταστεί σαφές ότι σε ορισµένες περιστάσεις και 

υπό αυστηρές προϋποθέσεις ένα δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να καλύψει µια αίτηση 

που αφορά πρόγραµµα υπολογιστή, είτε καθεαυτό είτε ενσωµατωµένο σε φορέα. Το 

Συµβούλιο θεωρεί ότι έτσι το κείµενο της οδηγίας ακολουθεί την πάγια τρέχουσα 

πρακτική τόσο του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας όσο και των 

κρατών µελών. 

 
Άρθρο 6 (Σχέση µε την οδηγία 91/250/ΕΟΚ) 

 
18. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

κρίνοντας ότι είναι σαφέστερη από το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής. Απάλειψε 

τις αναφορές στις διατάξεις περί τοπογραφιών προϊόντων ηµιαγωγών ή εµπορικών 

σηµάτων, διότι τις έκρινε άσχετες µε τα ρυθµιζόµενα από την οδηγία. 

 
19. Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την τροπολογία 76 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι την 

έκρινε υπερβολικά δεκτική παρερµηνειών και αντιβαίνουσα προς την συµφωνία TRIPS. 

Το Συµβούλιο κρίνει ότι το θέµα της διαλειτουργικότητας καλύπτεται επαρκώς από το 

άρθρο 6, καθώς και από την εφαρµογή των γενικών κανόνων περί ανταγωνισµού. Αυτά 

εξηγούνται σαφώς από τις αιτιολογικές παραγράφους 21 και 22 της κοινής θέσης του 

Συµβουλίου. 
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Άρθρο 7 (Παρακολούθηση) 

 

20. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 71 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Άρθρο 8 (Έκθεση σχετικά µε τις επιπτώσεις της οδηγίας) 

 

21. Το Συµβούλιο διατήρησε το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής και παρενέβαλε τα 

ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία : 

− εδάφιο (β) : προστέθηκαν οι λέξεις «τη διάρκεια ισχύος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας και», 

όπως εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε την τροπολογία του αριθ. 92· επίσης το 

Συµβούλιο, έχοντας κατά νουν την τροπολογία αριθ. 25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

προσέθεσε µιαν αναφορά στις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, 

− εδάφιο (δ) : το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

− εδάφιο (ε) : το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  

− εδάφιο (γδ) : το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 25 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

αλλά απέλειψε την αναφορά στο κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, λόγω του ότι θα ήταν 

άσχετη προς τα ρυθµιζόµενα, 

− εδάφιο (γζ) : το Συµβούλιο δέχθηκε κατ’ουσίαν την τροπολογία αριθ. 89 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, αλλά προτίµησε µια σαφέστερη διατύπωσή της. 

 

Άρθρο 9 της κοινής θέσης του Συµβουλίου (Εκτίµηση των επιπτώσεων) 

 

22. Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία αριθ. 27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Άρθρο 10 (Άρθρο 9 της πρότασης της Επιτροπής) (Εφαρµογή) 

 

23. Το Συµβούλιο, αντίθετα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είχε προτιµήσει περίοδο 

εφαρµογής 18 µηνών (τροπολογία αριθ. 28), δέχθηκε περίοδο εφαρµογής 24 µηνών. 
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Άρθρα 11 (Έναρξη ισχύος) και 12 (Αποδέκτες) (Άρθρα 10 και 11 της πρότασης της 

Επιτροπής) 

 

24. Το Συµβούλιο δέχθηκε το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής. 

 

IV. TΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΑΝ 

∆ΕΚΤΕΣ 

 

25. Το Συµβούλιο, αφού τις µελέτησε δεόντως, δεν δέχθηκε τις τροπολογίες αριθ. 88 

(πρώτη περίοδο), 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 (εν µέρει), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 

120, 76, 24, 81, 93, 94 και 28. 

 

26. Το Συµβούλιο έκρινε ότι ορισµένες από αυτές τις τροπολογίες είναι περιττές, 

(τροπολογίες 88 (πρώτη περίοδος), 31, 75, 94), ασαφείς και δυνητικά πρόξενοι 

σύγχυσης (τροπολογίες 36, 42, 117, 72, 104, 120), δεν έχουν άµεση σχέση µε τα 

ρυθµιζόµενα (τροπολογίες 95, 24, 81), δεν ανταποκρίνονται στις πάγιες πρακτικές 

(τροπολογίες 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111), ή ότι θα αντέβαιναν προς τις 

διεθνείς υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών µελών της, που 

πηγάζουν από τη συµφωνία TRIPS, καθώς και προς τις γενικές αρχές του δικαίου περί 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 

103, 119, 76, 93). 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

27. Το Συµβούλιο δέχθηκε στην κοινή του θέση πολλές από τις τροπολογίες που πρότεινε 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε όλο το κείµενο της κοινής θέσης, το Συµβούλιο 

προσπάθησε να επιτύχει µια εύλογη και λειτουργική ισορροπία µεταξύ των 

δικαιωµάτων των κατεχόντων δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και των λοιπών αφορωµένων 

µερών. Η συνολική ισορροπία της κοινής θέσης του Συµβουλίου αναγνωρίστηκε από 

την Επιτροπή, η οποία την δέχθηκε ως ικανοποιητική συµβιβαστική δέσµη. 

 

__________________ 
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Α» 
της : Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : το Συµβούλιο 
αριθ. προηγ. εγγρ. : 14574/04 PI 71 CODEC 1225 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 

µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων 
που εφαρµόζονται σε υπολογιστή 
- Κοινή θέση 
- Αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου 

 
 

1. Η Επιτροπή, στις 20 Φεβρουαρίου 2002 υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή1, η οποία ως νοµική βάση 

έχει το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ. 

 

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 19 Σεπτεµβρίου 20022. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την µετά την πρώτη ανάγνωση γνώµη του στις 

24 Σεπτεµβρίου 20033. 

                                                 
1  ΕΕ C 151, 25.6.2002, σ. 129. 
2  ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. Το Συµβούλιο (Ανταγωνιστικότητα) κατά την 2583η σύνοδό του, στις 18 Μαΐου 2004, 

κατέληξε σε πολιτική συµφωνία ως προς µια κοινή θέση σχετική µε την προαναφερόµενη 

οδηγία, µε αντίθετη ψήφο της ισπανικής αντιπροσωπίας και αποχή των αντιπροσωπιών 

Αυστρίας, Βελγίου και Ιταλίας. 

 

5. Το κείµενο της κοινής θέσης, όπως διατυπώθηκε στην τελική του µορφή από τους 

Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, παρατίθεται στο έγγρ. 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1(es) 

+ COR 2(de). 

 

6. Το σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης του Συµβουλίου µε αντικείµενο την κοινή θέση, παρατίθεται 

στο έγγρ. 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1(de) + COR 2(es). 

 

7. H Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων κατά την 2077ή συνεδρίασή της, στις 

15 ∆εκεµβρίου 2004, συµφώνησε να συστήσει στο Συµβούλιο: 

 

• να εγκρίνει, µεταξύ των σηµείων «Α» της ηµερήσιας διάταξης µιας προσεχούς συνόδου 

του, µε αντίθετη ψήφο της αντιπροσωπίας της Ισπανίας και αποχή των αντιπροσωπιών 

Αυστρίας, Βελγίου και Ιταλίας, την κοινή θέση ως έχει στο έγγρ. 11979/04 PI 61 

CODEC 962 + COR 1 (es) + COR 2 (de), και την αιτιολογική έκθεση ως έχει στο έγγρ. 

11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1 (de) + COR 2 (es), και 

 

• να καταχωρήσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιέχονται στην προσθήκη του 

παρόντος σηµειώµατος. 

 

8. Το Συµβούλιο καλείται να ακολουθήσει την εν λόγω σύσταση. 

 

 

________________ 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» 
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Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
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Παρατίθενται στο Παράρτηµα για το Συµβούλιο οι δηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά της 

συνόδου του Συµβουλίου κατά την οποία θα εγκριθεί η προαναφεροµένη κοινή θέση. 

 

 

 

===================== 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου 

 

1. ∆ήλωση της Επιτροπής 

 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 6, σε συνδυασµό µε την αιτιολογική παράγραφο 22, 

επιτρέπει όλες τις πράξεις που περιγράφονται από τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 91/250/EΟΚ 

περί νοµικής προστασίας των προγραµµάτων υπολογιστών µε δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας, περιλαµβανοµένων όλων των πράξεων που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η 

διαλειτουργικότητα, χωρίς να χρειάζεται άδεια του κατόχου του δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας. 

 
2. ∆ήλωση της Ουγγαρίας 

(Την µετάφραση στα αγγλικά παρέσχε η ουγγρική αντιπροσωπία) 

 
Η ουγγρική κυβέρνηση, αναφεροµένη στην πρόταση οδηγίας σχετικά µε τη δυνατότητα 

κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή 

συµφωνεί µε τους στόχους που ορίζονται µε αυτήν, ειδικότερα δε µε τους εξής: 

 
- να ενισχυθεί η νοµική ασφάλεια και κατά συνέπεια να εξασφαλισθεί η προβλεψιµότητα 

η αναγκαία για τη λήψη αποφάσεων οικονοµικής φύσεως, 

- να εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µέσω της εξάλειψης των 

διαφορών των νοµολογιών των κρατών µελών, 

- να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας της τεχνολογίας της 

πληροφόρησης στην παγκόσµια αγορά, 

- να προωθηθούν η καινοτοµία και οι δηµιουργικές δραστηριότητες στον σηµαντικό 

αυτόν τοµέα της τεχνολογίας. 

 
Η Ουγγαρία υποστηρίζει την έκδοση κοινοτικής νοµοθεσίας περί της δυνατότητας 

κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή 

ώστε να οριστούν σαφώς οι όροι της κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και να 

εναρµονιστούν οι διάφορες πρακτικές που ακολουθούνται στα κράτη µέλη. 
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Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου Ανταγωνισµού στις 17 και 18 Μαΐου 2004, οπότε και 

εγκρίθηκαν τροποποιήσεις της πρότασης οδηγίας, η Ουγγαρία ετόνισε ότι, πέρα από τους 

προαναφεροµένους στόχους, µε την οδηγία θα πρέπει να καλυφθούν και τα συµφέροντα των 

µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν κατά την εν λόγω 

σύνοδο τείνουν προς αυτόν το στόχο, και συνεπώς η Ουγγαρία υποστήριξε κατά τη συζήτηση 

την οδηγία και την υπερψήφισε. 

 
Η Ουγγαρία, ωστόσο, αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα συµφέροντα των παραγόντων της 

αγοράς, ιδιαίτερα µάλιστα των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, επιθυµεί δε να 

εξασφαλισθεί ότι τα συµφέροντά τους θα συνυπολογιστούν δεόντως κατά τα 

επακολουθούντα στάδια της διαδικασίας συναπόφασης και κατά την εφαρµογή της οδηγίας. 

 

3. ∆ήλωση των Κάτω Χωρών 

 

Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών δηλώνει ότι θεωρεί άκρως σηµαντική την οδηγία 

εναρµόνισης που αφορά τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, των 

εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή. Στις 18 Μαΐου, οι Κάτω Χώρες, ως µέρος 

ειδικής πλειοψηφίας κρατών µελών, συµφώνησε, σε πολιτικό επίπεδο, µε το κείµενο µιας 

κοινής θέσης κατά την πρώτη του ανάγνωση. Το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών δήλωσε ότι 

η θέση του είναι ότι η πολιτική συµφωνία δεν προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις αποτροπής της 

υπέρµετρης διόγκωσης της κατοχύρωσης διαφόρων λογισµικών µε διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

Οι Κάτω Χώρες κατά την µετέπειτα εξέταση της οδηγίας σε δεύτερη ανάγνωση θα λάβουν 

υπόψη τους αυτήν την ανησυχία. 

 
Σκοπός της οδηγίας είναι να εναρµονισθούν µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κανόνες περί 

της κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε 

υπολογιστές και να καταστεί σαφές ποιες εφευρέσεις επιδέχονται κατοχύρωση και ποιες όχι. 

 

Κατόπιν αυτών, οι Κάτω Χώρες θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν ρητώς ότι η οδηγία θα πρέπει 

να διασφαλίζει ότι εξαιρούνται από την κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας οι µη τεχνικές 

και οι µη εφευρετικές εφευρέσεις, οι µέθοδοι επιχειρήσεων και το απλό λογισµικό. Αυτό δε 

διότι η κατοχύρωση αυτού του είδους δεν θα συµβάλλει θετικά στη δυνατότητα καινοτοµίας. 
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Πρόσφατα έγιναν πολλές δηµόσιες και πολιτικές συζητήσεις σχετικά µε την προτεινόµενη 

οδηγία. Κατά την περαιτέρω εξέταση της οδηγίας σε δεύτερη ανάγνωση, οι Κάτω Χώρες θα 

επιβεβαιώσουν, όπως και παραπάνω ανέφεραν, ότι οι κανόνες οι σχετικοί µε τις πρακτικές 

εφαρµογής της δυνατότητας κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που 

εφαρµόζονται σε υπολογιστή θα είναι επαρκώς σαφείς και ότι οι προαναφερθείσες 

ανεπιθύµητες µορφές κατοχύρωσης θα αποκλεισθούν. 

 
Οι Κάτω Χώρες εποµένως, κατά τη δεύτερη ανάγνωση δεν θα µπορέσουν να υποστηρίξουν 

ένα κείµενο οδηγίας που διαταράσσει την ισορροπία µεταξύ δυνατότητας κατοχύρωσης µε 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και της αντίστοιχης αδυναµίας. 

 

4. ∆ήλωση της Λετονίας 

 
Κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου (Ανταγωνιστικότητα) στις 17-18 Μαΐου 2004, η Λετονία 

υποστήριξε την οδηγία σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή, διότι θεωρεί την οδηγία ιδιαίτερα 

σηµαντική και συµφωνεί ως προς τους προτεινόµενους στόχους της. 

 
Η Λετονία υποστηρίζει ότι η νοµοθεσία η οποία αφορά την κατοχύρωση µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή θα πρέπει να εναρµονισθεί 

στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει να καταστεί σαφές ποιες εφευρέσεις 

που εφαρµόζονται σε υπολογιστή επιδέχονται κατοχύρωση και ποιες όχι. 

 
Κατόπιν αυτών, η Λετονία θα ήθελε να επιβεβαιώσει ρητώς ότι το υπό εξέταση κείµενο της 

οδηγίας σκοπό έχει να εξαιρεθούν από την κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας οι µη 

τεχνικές και οι µη εφευρετικές εφευρέσεις, οι µέθοδοι επιχειρήσεων και το απλό λογισµικό. 

Αυτό δε διότι η κατοχύρωση αυτού του είδους δεν θα συµβάλλει θετικά στη δυνατότητα 

καινοτοµίας. Η οδηγία θα πρέπει να διασφαλίσει τη συµµόρφωση προς όλες τις διεθνείς 

συνθήκες. 

 
Περαιτέρω συζητήσεις που διεξήχθησαν σχετικά µε την οδηγία στη Λετονία κατέδειξαν ότι η 

οδηγία θα µπορούσε να έχει σηµαντικές επιπτώσεις για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του 

τοµέα της τεχνολογίας των πληροφοριών καθώς και για την ανάπτυξη του συνόλου της 

εγχώριας βιοµηχανίας. Οι βιοµηχανικού κύκλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες διότι το κείµενο 

εξακολουθεί να περιέχει ορισµένες ασάφειες. 
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Λαµβάνοντας υπόψη της τους προαναφερόµενους λόγους, η Λετονία, στο µέλλον, θα 

µπορέσει να συµφωνήσει µε την οδηγία σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή, εφόσον διατηρηθεί η 

ισορροπία µεταξύ δυνατότητας κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και της αντίστοιχης 

αδυναµίας. 

 

 

____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου 

 
5. ∆ήλωση της Πολωνίας 

 

Η Πολωνία - έχοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί περαιτέρω το σχέδιο οδηγίας 

προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να προστατευθούν τα οικονοµικά 

συµφέροντα, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και οι δραστηριότητες στον 

τοµέα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης - σηµειώνει, παρά  τις επιφυλάξεις που 

διατυπώθηκαν, το γεγονός ότι κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας στις 

18 Μαΐου 2004 επετεύχθη πολιτική συµφωνία όσον αφορά κοινή θέση, η οποία οδήγησε σε 

δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου οδηγίας. 

 

Η Πολωνία υποστηρίζει τους σκοπούς που οδήγησαν στην εκπόνηση της οδηγίας, ιδιαίτερα 

την ανάγκη για : 

 

- βελτίωση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου ως προς την προστασία των 

εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 

για τις οικονοµικές αποφάσεις που λαµβάνονται από φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα 

οποία δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφόρησης, 

 
- εναρµόνιση στα κράτη µέλη της ΕΕ των διαφόρων πρακτικών στον εν λόγω τοµέα, 

 

- αποκλεισµό της δυνατότητας κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µη τεχνικών 

εφευρέσεων (όσων δεν ανήκουν στον τοµέα της τεχνολογίας), εφευρέσεων που δεν 

έχουν τα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας, µεθόδων επιχειρήσεων και προγραµµάτων 

για υπολογιστές αυτών καθεαυτών, 

 

- ανάπτυξη περιβάλλοντος που να συµβάλει στην καινοτοµία στη βιοµηχανία και στην 

επιστήµη των υπολογιστών. 

 

Η Πολωνία δηλώνει, ωστόσο, ότι διάφορες διατάξεις που περιλαµβάνονται στο κείµενο της 

πρότασης, η οποία προέκυψε από τη σύνοδο του Συµβουλίου της 18ης Μαΐου 2004 δεν 

πληρούν τις προσδοκίες της. 
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Η Πολωνία, συνεπώς, υποστηρίζει τη θέσπιση σαφών νοµοθετικών µέσων που θα 
διασφαλίζουν ότι µπορούν να κατοχυρώνονται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας οι εφευρέσεις που 
εφαρµόζονται σε υπολογιστές αλλά, αναµφίβολα όχι το πρόγραµµα υπολογιστή ή τµήµατα 
αυτού. Η Πολωνία, εποµένως, ενηµερώνει ότι θα υποστηρίξει το σχέδιο οδηγίας κατά τη 
δεύτερη ανάγνωσή του στο Συµβούλιο µόνον εφόσον οι τροπολογίες που θα εισαχθούν θα 
απαγορεύουν την κατοχύρωση των προγραµµάτων υπολογιστή µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. 
 
Το σχέδιο οδηγίας, µε την τρέχουσα µορφή του δεν πληροί τις προσδοκίες της Πολωνίας 
διότι : 
 

 1. µολονότι φαίνεται  (στο άρθρο 4) να µην επιτρέπει να µπορεί ένα πρόγραµµα 
υπολογιστή να κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, στην πραγµατικότητα (δυνάµει 
του άρθρου 5 παράγρ. 2) προβλέπει τη δυνατότητα να εισαχθεί προστασία του 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας σε σχέση µε προγράµµατα υπολογιστή καθεαυτά όταν 
υπάρχουν και άλλες προστασίες όσον αφορά το αντικείµενο της αίτησης για δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας. 

 
2. αναφέρει ότι και τα προγράµµατα υπολογιστή µπορούν να αντιµετωπιστούν ως 

εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε υπολογιστή διότι ανήκουν στον τοµέα της 
τεχνολογίας και διέπονται από τη διάταξη του άρθρου 27 της συµφωνίας TRIPS. Λόγω 
αυτής της απαράδεκτα ευρείας ερµηνείας της συµφωνίας TRIPS το σχέδιο οδηγίας 
αντιφάσκει προς το άρθρο 52 παράγρ. 2 και 3 της σύµβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, σύµφωνα µε το οποίο τα προγράµµατα υπολογιστή καθεαυτά δεν 
θεωρούνται εφευρέσεις. 

 
3. αναγνωρίζει την απλή χρήση υπολογιστή ως «τεχνική», γεγονός που αντιφάσκει προς 

την ουσία και το νόηµα µιας εφεύρεσης, όπως νοούνται τόσο στη σύµβαση για το 
ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, όσο και στο πολωνικό νοµικό σύστηµα. 

 
4. δεν διασφαλίζει την προστασία της διαλειτουργικότητας, που είναι δεκτή µε βάση το 

άρθρο 30 της συµφωνίας TRIPS. Το σχέδιο οδηγίας επιτρέπει την ανάδροµη τεχνική 
έρευνα και την αποσυµπίληση αναλογικά προς τις διατάξεις της οδηγίας για την 
προστασία των προγραµµάτων υπολογιστή µέσω των δικαιωµάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας. Ενώ οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην οδηγία αυτή είναι επαρκείς στα 
πλαίσια των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, το άρθρο 6 του σχεδίου οδηγίας δεν 
επιβάλει την εφαρµογή της διαλειτουργικότητας ως προς τον κάτοχο διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας. 
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Επιπλέον, το σχέδιο οδηγίας περιλαµβάνει στοιχεία που η Πολωνία θεωρεί ως νοµικές 

ανακολουθίες. Επίσης, πολλές ασαφείς διατάξεις και όροι εξηγούνται µε έννοιες, οι ορισµοί 

των οποίων δεν υπάρχουν στην πρόταση. Σχετικά παραδείγµατα συνιστούν οι ορισµοί του 

«τοµέα της τεχνολογίας», ή του «τεχνικού». Από την πρόταση λείπει σαφής δήλωση ότι ο 

προγραµµατισµός υπολογιστών, τα δίκτυα  υπολογιστών ή άλλες διατάξεις δεν συνιστούν 

«τοµέα της τεχνολογίας». 

 
Το προοίµιο (σηµείο 8) αναφέρει ότι στόχος της οδηγίας είναι να αποφευχθούν αποκλίνουσες 

ερµηνείες των διατάξεων της σύµβασης για το ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ο στόχος 

αυτός θα επιτευχθεί µέσω εναρµόνισης των εθνικών νοµοθετικών ρυθµίσεων για τη 

δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε 

υπολογιστή, γεγονός που προβλέπεται τόσο στο σηµείο 5 του προοιµίου, όσο και στο 

άρθρο 10 το οποίο άµεσα υποχρεώνει τα κράτη µέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες 

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρµογή των διατάξεων της 

οδηγίας. Αυτό αντιφάσκει προς το σηµείο 18 του προοιµίου, όπου ορίζεται ότι για την έννοµη 

προστασία εφευρέσεων δεν είναι αναγκαία η θέσπιση ιδιαίτερης νοµοθεσίας σε 

αντικατάσταση των εθνικών νοµοθετικών κανόνων, η ίδια δε η οδηγία διασαφηνίζει απλώς το 

ισχύον νοµικό καθεστώς. 

 
Η λεπτοµερής ανάλυση των διατάξεων της οδηγίας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει 

ανάγκη εισαγωγής στην εθνική νοµοθεσία νέου ορισµού της επιδεκτικής διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης που εφαρµόζεται σε υπολογιστή. Το σχέδιο οδηγίας ορίζει την 

επιδεκτική διπλώµατος ευρεσιτεχνίας εφεύρεση κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε πρόγραµµα 

που εγκαθίσταται και εκτελείται σε υπολογιστή να καθίσταται εφεύρεση. Από την άλλη 

πλευρά, κατά τον καθορισµό τεχνικών δεδοµένων, το σχέδιο οδηγίας δεν διακρίνει επαρκώς 

µεταξύ τεχνικών και µη τεχνικών χαρακτηριστικών µιας εφεύρεσης. Τα άρθρα 2β και 3 

ορίζουν ότι µια εφεύρεση είναι επιδεκτική διπλώµατος ευρεσιτεχνίας όταν η συµβολή της 

στην πρόοδο της γνώσης εδράζεται µόνον στο µη τεχνικό τµήµα. 

 
Σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να τονιστεί στο κείµενο της οδηγίας ο τεχνικός 

χαρακτήρας µιας εφεύρεσης. Είναι συνεπώς σκόπιµο να εξηγηθεί ότι οι εφευρέσεις που 

εφαρµόζονται σε υπολογιστή πρέπει να προστατεύονται µόνον όταν περιορίζονται σε 

προϊόντα όπως είναι ο προγραµµατισµένος τεχνικός εξοπλισµός  ή µια τεχνική εργασία που 

εκτελείται µε τον εξοπλισµό αυτό. 
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Η Πολωνία είναι επίσης της γνώµης ότι δεδοµένης της µεγάλης δυσκολίας των ενεχοµένων 

νοµικών θεµάτων, οι περαιτέρω εργασίες σχετικά µε το έγγραφο θα πρέπει να βασιστούν σε  

κείµενο που θα περιλαµβάνει παραδείγµατα εφευρέσεων οι οποίες επιδέχονται κατοχύρωσης 

µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας και εφευρέσεων που δεν επιδέχονται. Τα παραδείγµατα αυτά θα 

αποτελέσουν ερµηνευτική βοήθεια για τη νοµοθετική ρύθµιση των εφευρέσεων που 

εφαρµόζονται σε υπολογιστή. 

 

Η Πολωνία θεωρεί ότι είναι επίσης αναγκαίο να συµπεριληφθεί στο προτεινόµενο ως άνω 

έγγραφο µια προκαταρκτική αξιολόγηση των πιθανών νοµικών και χρηµατοδοτικών 

συνεπειών που προκύπτουν από την εφαρµογή της οδηγίας. 

 

Καταλήγοντας, η Πολωνία επιθυµεί να τονίσει ότι οι στόχοι που διέπουν τις εργασίες σχετικά 

µε την οδηγία µπορούν να επιτευχθούν µόνον όταν καθοριστούν στην οδηγία σαφή νοµικά 

µέσα που θα καθιστούν αδύνατον να κατοχυρώνονται µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 

προγράµµατα ή τµήµατα αυτών, ενώ θα είναι επιδεκτικές διπλώµατος ευρεσιτεχνίας οι 

εφευρέσεις που εφαρµόζονται σε υπολογιστή. Η Πολωνία θα καταβάλει σθεναρή 

προσπάθεια, σε µεταγενέστερα στάδια της νοµοθετικής εργασίας, να εκπληρωθούν οι όροι 

αυτοί, έχοντας την πεποίθηση ότι η ορθή ρύθµιση των θεµάτων που σχετίζονται µε την 

κατοχύρωση µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή θα 

καταστεί σηµαντικός παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. 

 

 

___________________ 
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- Κοινή θέση 
- Αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου 

 
 

Η παρούσα Προσθήκη περιλαµβάνει στο Παράρτηµα δύο επιπρόσθετες δηλώσεις προς 

καταχώρηση στα πρακτικά της συνόδου της 7ης Μαρτίου 2005 του Συµβουλίου 

(Ανταγωνιστικότητα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

∆ήλωση προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου 

 
6. ∆ήλωση της ∆ανίας 
 

Η ∆ανία υποστήριξε τη συµβιβαστική λύση στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο το Μάιο 

2004 σχετικά µε την πρόταση οδηγίας για τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή, θεωρώντας ότι θα 

εξασφάλιζε σαφέστερους κανόνες στον τοµέα και ότι θα συνέβαλε σε µια κωδικοποίηση της 

υφιστάµενης πρακτικής η οποία ταυτόχρονα απέτρεπε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε 

δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µη τεχνικών εφευρέσεων. 

 

Ακριβώς σε αυτή τη βάση, η ∆ανία θα συµµετάσχει, µέσω του Συµβουλίου, στις µελλοντικές 

διαπραγµατεύσεις µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό, η 

∆ανία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην εξασφάλιση της πρόσβασης στη διαλειτουργικότητα 

και θεωρεί ότι µόνο οι τεχνικές εφευρέσεις θα πρέπει να τυγχάνουν διπλώµατος 

ευρεσιτεχνίας και όχι το καθαρό λογισµικό ούτε οι επιχειρηµατικές µέθοδοι. Στις µελλοντικές 

διαπραγµατεύσεις, λοιπόν, η ∆ανία θα εργαστεί ώστε να εξασφαλίσει την ενσωµάτωση των 

ανωτέρω στοιχείων µε ισορροπηµένο τρόπο. 

 
7. ∆ήλωση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
 

Όσον αφορά την πρόταση οδηγίας σχετικά µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

υποστηρίζει τους στόχους της και ειδικότερα την κοινοτική εναρµόνιση των διάφορων 

πρακτικών στον τοµέα, τη βελτίωση της διαφάνειας, την ενίσχυση της νοµικής ασφάλειας και 

τη διασάφηση των όρων προστασίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή, 

αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω ποιες εφευρέσεις είναι δυνατόν να 

κατοχυρωθούν και ποιες όχι. Αυτό έχει πρωταρχική σηµασία για τα άτοµα, τους οργανισµούς 

και ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στην τεχνολογία της 

πληροφορίας και στην ανάπτυξη της εγχώριας βιοµηχανίας ενισχύοντας έτσι την 

ανταγωνιστικότητα και τον τοµέα της έρευνας. 

 

________________ 



 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 09.03.2005 
COM(2005) 83 τελικό 

2002/0047 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δυνατότητα 

κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε 
υπολογιστή 
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2002/0047 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK 

 
σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη δυνατότητα 

κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε 
υπολογιστή 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο  
(έγγραφο COM (2002)[ 92 ] τελικό – [2002/[0047]COD)1:  

20 Φεβρουαρίου 2002  

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής2:  

19 Σεπτεµβρίου 2002  

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση3:  

24 Σεπτεµβρίου 2002  

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης4:  
 

7 Μαρτίου 2005 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Η πρόταση οδηγίας σχετικά µε το δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας των 
εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή στοχεύει στην εναρµόνιση των διατάξεων της 
εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας όσον αφορά τις εφευρέσεις που 
βασίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απόδοσή τους. Η οδηγία θα θέσει υπό την 
εποπτεία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τους κανόνες που εφαρµόζουν τα 
εθνικά δικαστήρια και οι οργανισµοί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που είναι επιφορτισµένοι µε 
την αξιολόγηση της εγκυρότητας των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και των εφαρµογών σε 
αυτόν τον τοµέα. ∆εδοµένου ότι πολλά διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στον εν λόγω τοµέα 
χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας, το διοικητικό 
συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας µπορεί να κληθεί να 
εξετάσει την αναπροσαρµογή των κανονισµών εφαρµογής της σύµβασης για το ευρωπαϊκό 
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  

                                                 
1 ΕΕ С 151 της 25.6.2002, σ. 129, COM(2002) 92 τελικό  
2 ΕΕ С 61 της 14.3.2003, σ. 154  
3 11503/03 CODEC 995 PI 70  
4 Να εισαχθεί η αναφορά 
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ  

3.1 Γενικές παρατηρήσεις  

Το Συµβούλιο ενέκρινε, µε ειδική πλειοψηφία, κοινή θέση, η οποία ενσωµατώνει την ουσία 
περίπου 25 τροπολογιών του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή δήλωσε ότι 
αποδέχεται την κοινή θέση, µολονότι διαφέρει από την αρχική πρόταση της Επιτροπής από 
κάποιες απόψεις. Γενικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση τηρεί µια αποδεκτή ισορροπία 
µεταξύ των συµφερόντων των κατόχων δικαιωµάτων και των συµφερόντων των 
ανταγωνιστών και των καταναλωτών (συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων στον τοµέα των 
λογισµικών ανοικτής πηγής). Αυτή η ισορροπία διασφαλίζεται περαιτέρω µε τις νέες 
απαιτήσεις του άρθρου 7 το οποίο προβλέπει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τον αντίκτυπο 
των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή, και ιδίως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
και στα λογισµικά ανοικτής πηγής.  

Όσον αφορά την Επιτροπή, η οδηγία εξακολουθεί να επιδιώκει το βασικό στόχο που 
διατυπώνεται την αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή την εναρµόνιση 
της νοµοθεσίας περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µεταξύ των κρατών µελών και την άρση της 
ανασφάλειας δικαίου στον τοµέα αυτό. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει µέχρι 
σήµερα κοινοτικό νοµοθετικό µέσο που επηρεάζει τη γενική νοµοθεσία περί διπλωµάτων 
ευρεσιτεχνίας είτε µε οριζόντιο τρόπο είτε ειδικότερα σε σχέση µε τις εφευρέσεις που 
εφαρµόζονται σε υπολογιστή. Συνεπώς, η έκδοση της οδηγίας θα ενσωµατώσει τη νοµοθεσία 
περί διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας του τοµέα, για πρώτη φορά, ρητώς στο κοινοτικό δίκαιο. 

Τυχόν µη έκδοση οδηγίας θα εµπόδιζε τα κοινοτικά όργανα να ασκούν έλεγχο στον 
στρατηγικό αυτό τοµέα της ευρωπαϊκής οικονοµίας, ο οποίος, κατά συνέπεια, θα παρέµενε 
στην αποκλειστική αρµοδιότητα των εθνικών οργανισµών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και 
δικαστηρίων, καθώς και του Ευρωπαϊκού Γραφείου ∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο.  

3.1.1 ∆ιεκδικήσεις (αξιώσεις) για προϊόντα µε προγράµµατα υπολογιστών  

Μολονότι η πρόταση της Επιτροπής δεν επέτρεπε ρητώς διεκδικήσεις για προγράµµατα 
υπολογιστών, είτε µόνα τους, είτε εγγεγραµµένα σε κάποιο, η Επιτροπή δέχθηκε το άρθρο 5 
παράγραφος 2 της κοινής θέσης, διότι αυτό πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά τη δυνατότητα 
επιβολής (υφιστάµενων) δικαιωµάτων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και όχι την επέκταση του 
πεδίου εφαρµογής της δυνατότητας κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Η ερµηνεία 
αυτή ενισχύεται από τη ρητή σχέση µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Στο βαθµό κατά τον οποίο η σχέση µεταξύ άρθρου 5 παράγραφος 2 και εξαίρεσης 
των προγραµµάτων υπολογιστών καθαυτών (όπως ορίζεται ρητώς στο άρθρο 4 παράγραφος 
1) επιδέχεται διαφορετικές ερµηνείες, το κείµενο ενδέχεται να χρειάζεται περαιτέρω 
αποσαφήνιση.  

Οι πράξεις που σχετίζονται µε προγράµµατα υπολογιστών καθαυτά ή εγγεγραµµένα σε 
κάποιο µέσο µπορούν να υπόκεινται σε διαδικασίες για έµµεσες προσβολές ακόµη και χωρίς 
να υπάρχουν διατάξεις ισοδύναµες µε το άρθρο 5 παράγραφος 2. Συνεπώς, ο ρόλος του 
άρθρου 5 παράγραφος 2 είναι να διευκολύνει την επιβολή των νόµιµων δικαιωµάτων 
εξασφαλίζοντας ότι τέτοιες πράξεις µπορούν να συνιστούν µάλλον άµεσες, παρά απλώς 
έµµεσες προσβολές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιπτώσεις προσβολών πέραν των 
εθνικών συνόρων, δεδοµένου ότι τα δικαστήρια των κρατών µελών δεν έχουν δικαιοδοσία 
για έµµεσες προσβολές οι οποίες σηµειώνονται εκτός της εθνικής τους επικράτειας.  
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Σε κάθε περίπτωση, η τελευταία πρόταση του άρθρου 5 παράγραφος 2 αποσαφηνίζει ότι η 
διεκδίκηση σχετικά µε το πρόγραµµα υπολογιστή καθαυτό ή εγγεγραµµένο σε κάποιο µέσο 
πρέπει να αφορά προϊόν ή διεργασία που να µπορεί να κατοχυρωθεί µε δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας, για τα οποία η διεκδίκηση να έχει διατυπωθεί στην ίδια αίτηση διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας (και τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 5 παράγραφος 1). 
Αυτό εξασφαλίζει ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 δεν µπορεί να παράσχει προστασία 
ισοδύναµη µε τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας προγραµµάτων 
υπολογιστών καθαυτών, ερµηνεία η οποία επιβεβαιώνεται επιπλέον µε την πλέον ρητή 
διατύπωση της κοινής θέσης, ιδίως του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2.  

3.1. 2. ∆ιαλειτουργικότητα 

Η Επιτροπή δεσµεύεται σαφώς για την προώθηση της διαλειτουργικότητας ως µέσου 
ενίσχυσης της καινοτοµίας και του ανταγωνισµού. Αυτό συνάδει µε τους στόχους της 
πρότασης της Επιτροπής να βοηθήσει τη διασφάλιση των επενδύσεων σε νέες και 
βιοµηχανικώς εφαρµόσιµες εφευρέσεις. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η απαίτηση για 
επαρκή δηµοσιοποίηση µιας κατοχυρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης µπορεί να 
διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες χρήσιµες για την επίτευξη της 
διαλειτουργικότητας των εφευρέσεων που εφαρµόζονται σε υπολογιστή.  

Η Επιτροπή βεβαίωσε τη δέσµευσή της στο στόχο της πολιτικής για την προώθηση της 
διαλειτουργικότητας και την ενίσχυση της καινοτοµίας διατηρώντας ρητώς στο άρθρο 6 τις 
υφιστάµενες εξαιρέσεις διαλειτουργικότητας που προβλέπει η νοµοθεσία περί δικαιωµάτων 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου εξακολουθεί να συνάδει µε αυτούς 
τους στόχους. Ισοδύναµοι όροι για τη δυνατότητα κατοχύρωσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
διατηρήθηκαν στα νέα άρθρα 3 και 4 (σε συνάρτηση µε το άρθρο 2). Όπως αναφέρθηκε σε 
δήλωση της Επιτροπής η οποία περιελήφθη στα πρακτικά του Συµβουλίου τα σχετικά µε την 
έγκριση της κοινής θέσης (βλ. παρακάτω), η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 6, σε συνάρτηση 
µε την αιτιολογική σκέψη 22, επιτρέπει όλες τις πράξεις, όπως αυτές περιγράφονται από τα 
άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 91/250/EOK για τη νοµική προστασία των προγραµµάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένων και των πράξεων που είναι αναγκαίες για 
την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη χορήγησης σχετικής 
άδειας από τον κάτοχο του δικαιώµατος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.  

Επιπλέον, η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ρήτρες διασφάλισης για τη 
διαλειτουργικότητα ενισχύθηκαν στο άρθρο 8 (δ) και (ζ) υπό µορφή απαιτήσεων υποβολής, 
από την Επιτροπή, εκθέσεων σχετικά µε το πώς επηρεάστηκε η κατάσταση όσον αφορά τη 
διαλειτουργικότητα από την εφαρµογή της οδηγίας.  

Υπό το φως του κοινοτικού στόχου της προώθησης της διαλειτουργικότητας, η Επιτροπή 
προτίθεται να διευκολύνει την προσέγγιση των θέσεων του Συµβουλίου και του 
Κοινοβουλίου µε βάση τις τροπολογίες που υπέβαλαν και τα δύο όργανα σε πρώτη 
ανάγνωση.  

Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη 21 υπενθυµίζει ότι ένας σηµαντικός προµηθευτής ο οποίος 
αρνείται να επιτρέψει τη χρήση µιας τεχνικής κατοχυρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας 
προκειµένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα υπόκειται στην εφαρµογή των κανόνων του 
ανταγωνισµού και ιδιαίτερα των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης. Συνεπώς, η εφαρµογή των 
εν λόγω άρθρων συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν παραπάνω, µολονότι 
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είναι φυσικά σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η νοµοθεσία περί ανταγωνισµού δεν µπορεί από 
µόνη της να επιλύσει όλα τα πιθανά προβλήµατα στον εν λόγω τοµέα.  

3.2 Απάντηση στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση  

Τροπολογίες που έγιναν δεκτές εξ ολοκλήρου: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 
92, 23, 26, 27.  

Τροπολογίες που έγιναν δεκτές µε µικρές τροποποιήσεις : 85, 9, 86, 17, 19, 25.  

Οι τροπολογίες 88 και 89 έγιναν δεκτές αλλά µε αναθεωρηµένη µορφή.  

Μέρος της τροπολογίας 107 (=69) έγινε δεκτό (η ιδέα ότι η τεχνική συµβολή πρέπει να είναι 
νέα) και µέρος του κειµένου της τροπολογίας 76 χρησιµοποιήθηκε στην αιτιολογική σκέψη 
17 προκειµένου να τεκµηριωθεί το θέµα που επιδιώκει να εξετάσει η εν λόγω τροπολογία.  

3.3 Τροπολογίες που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων µε το 
Συµβούλιο  

Αιτιολογική σκέψη 1  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 1 του Κοινοβουλίου.  

Αιτιολογική σκέψη 5  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 2 του Κοινοβουλίου.  

Αιτιολογική σκέψη 8  

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την τροπολογία 3 του Κοινοβουλίου και το δεύτερο ήµισυ της 
τροπολογίας 88 σ’ αυτή τη νέα αιτιολογική σκέψη. Θεωρήθηκε ότι η τροπολογία 3 ήταν 
ισοδύναµη αλλά σαφέστερη αναδιατύπωση του πρώτου ηµίσεος της τροπολογίας 88.  

Αιτιολογικές σκέψεις 12 και 13  

Το Συµβούλιο µετέφερε το πρώτο ήµισυ της αιτιολογικής σκέψης 11 της πρότασης της 
Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη 12 της πρότασης της Επιτροπής.  

Αιτιολογική σκέψη 13 της πρότασης της Επιτροπής (διαγράφεται)  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 34(=115) του Κοινοβουλίου.  

Αιτιολογική σκέψη 14  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 85 του Κοινοβουλίου.  

Αιτιολογική σκέψη 15  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 7 του Κοινοβουλίου.  

Αιτιολογική σκέψη 16  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 8 του Κοινοβουλίου.  
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Αιτιολογική σκέψη 17  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 9 του Κοινοβουλίου.  

Αιτιολογική σκέψη 18  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 86 του Κοινοβουλίου µε µικρές τροποποιήσεις 
προκειµένου να διατηρηθεί η συµφωνία µε τα άρθρα και την τυποποιηµένη ορολογία σχετικά 
µε τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ("προφανής ή µη τεχνικός" αντικαθιστά το "συνήθης").  

Αιτιολογική σκέψη 20  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 11 του Κοινοβουλίου.  

Αιτιολογική σκέψη 21  

Αυτή η αιτιολογική σκέψη τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη το 
κείµενο της τροπολογίας 76 του Κοινοβουλίου, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το θέµα της 
διαλειτουργικότητας.  

Αιτιολογική σκέψη 22  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 13 του Κοινοβουλίου.  

Άρθρο 2  

Το Συµβούλιο διέγραψε την αναφορά της Επιτροπής στα «εκ πρώτης όψεως νεωτερικά» 
χαρακτηριστικά στο άρθρο 2 (α). Στο άρθρο 2 (β), το Συµβούλιο πρόσθεσε ένα στοιχείο της 
τροπολογίας 107(=69) το οποίο καθορίζει µια τεχνική συµβολή ως νέα και πρόσθεσε µια νέα 
φράση, η οποία µεταφέρθηκε από το άρθρο 4 παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής, 
προκειµένου να καθορισθεί πώς αξιολογείται η τεχνική συµβολή.  

Άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής (διαγράφεται)  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 15 του Κοινοβουλίου.  

Άρθρο 3  

Το Συµβούλιο αναδιατύπωσε και συνέπτυξε τις παραγράφους (1) και (2) του άρθρου 4 της 
πρότασης της Επιτροπής σε µια ενιαία παράγραφο σύµφωνα µε την τροπολογία 16 του 
Κοινοβουλίου και µετέφερε την ουσία του άρθρου 4 παράγραφος 3 της πρότασης της 
Επιτροπής στο άρθρο 2 (β) όπως σηµειώθηκε ανωτέρω.  

Άρθρο 4  

Το Συµβούλιο εισήγαγε ένα νέο άρθρο 4. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 επαναλαµβάνει την αρχή 
ότι ένα πρόγραµµα υπολογιστή καθαυτό δεν µπορεί να συνιστά εφεύρεση δυνάµενη να 
κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Το άρθρο 4 παράγραφος 2 είναι η τροπολογία 17 του 
Κοινοβουλίου µε κάποια πρόσθετη διατύπωση προκειµένου να αποσαφηνιστεί ότι όλες οι 
µορφές ενός εξαιρούµενου προγράµµατος (π.χ. πρωτογενής ή καταληκτικός κώδικας) δεν 
δύνανται να κατοχυρωθούν µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  
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Άρθρο 5  

Το Συµβούλιο πρόσθεσε το άρθρο 5 παράγραφος 2 το οποίο δεν επιτρέπει διεκδικήσεις για 
προγράµµατα υπολογιστών, καθαυτά ή εγγεγραµµένα σε κάποιο µέσο, εκτός αν το 
διεκδικούµενο πρόγραµµα αφορά ένα προϊόν ή µια διαδικασία που διεκδικούνται σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 στο ίδιο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας.  

Άρθρο 6  

Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 6 σύµφωνα µε την τροπολογία 19 του Κοινοβουλίου, 
αποσαφηνίζοντας επίσης τα σχετικά άρθρα της οδηγίας 91/250/EOK τα οποία είναι 
εφαρµοστέα σε αυτό το πλαίσιο.  

Άρθρο 7  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 71 του Κοινοβουλίου.  

Άρθρο 8  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτές τις τροπολογίες 92, 23, 25, 26 του Κοινοβουλίου και το πνεύµα 
της τροπολογίας 89. Στο άρθρο 8 (β), πρόσθεσε επίσης αναφορά στις διεθνείς υποχρεώσεις 
της Κοινότητας. Αυτή κατανοείται κυρίως ως αναφορά στη συµφωνία TRIPS. Στο στοιχείο 
(στ), το οποίο εισήχθη µε την τροπολογία 25, η αναφορά στο κοινοτικό δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας διαγράφηκε δεδοµένου ότι υπερβαίνει το πεδίο εφαρµογής της τρέχουσας 
οδηγίας. Το νέο στοιχείο (ζ) αποτελεί αναδιατύπωση των προθέσεων στις οποίες βασίζεται η 
τροπολογία 89 την οποία το Συµβούλιο θεώρησε σαφέστερη.  

Άρθρο 9  

Το Συµβούλιο έκανε δεκτή την τροπολογία 27 του Κοινοβουλίου.  

Άρθρο 10  

Το Συµβούλιο όρισε περίοδο µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είκοσι τεσσάρων µηνών (η οποία 
δεν οριζόταν στην πρόταση της Επιτροπής). Το Κοινοβούλιο προέβλεπε δεκαοκτώ µήνες.  

3.4 Θέση της Επιτροπής σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου  

Σε γενικές γραµµές, η Επιτροπή στηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου επειδή διατηρεί την 
ισορροπία που έθεσε η αρχική πρόταση, ενώ, παράλληλα, αποσαφηνίζει ορισµένες πτυχές οι 
οποίες ανησυχούσαν το Κοινοβούλιο. Οι περισσότερες από τις αλλαγές που εισήγαγε το 
Συµβούλιο βασίζονται στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου τις οποίες η Επιτροπή είχε ήδη 
δηλώσει ότι µπορούσε να στηρίξει. Οι υπόλοιπες διαφορές µεταξύ της κοινής θέσης του 
Συµβουλίου και της αρχικής πρότασης της Επιτροπής παρατίθενται παρακάτω.  

Αιτιολογική σκέψη 13 της πρότασης της Επιτροπής (διαγράφεται)  

Η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί αυτή τη διαγραφή επειδή η ουσία αναδιατυπώνεται ευρέως στην 
αιτιολογική σκέψη 16 όπως εισήχθη µε την τροπολογία 8 του Κοινοβουλίου.  
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Αιτιολογική σκέψη 21  

Η Επιτροπή στηρίζει τη νέα διατύπωση δεδοµένου ότι επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ένας 
κατάλληλος τρόπος αντιµετώπισης των δυνητικών θεµάτων ανταγωνισµού µεταξύ των 
επιχειρήσεων είναι µέσω των καθιερωµένων κανόνων ανταγωνισµού. Ως εκ τούτου, η 
εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων που επιδιώκει η 
παρούσα οδηγία. Αυτή η αιτιολογική σκέψη παρέχει ένα χρήσιµο παράδειγµα δυνητικού 
προβλήµατος ανταγωνισµού που σχετίζεται µε τη διαλειτουργικότητα, ειδικότερα όταν ένας 
προµηθευτής που κατέχει δεσπόζουσα θέση αρνείται να επιτρέψει τη χρήση µιας τεχνικής 
κατοχυρωµένης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας η οποία απαιτείται αποκλειστικά για το λόγο της 
εξασφάλισης της µετατροπής των συµβάσεων που χρησιµοποιούνται σε δύο διαφορετικά 
συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή δικτύων προκειµένου να επιτραπούν η επικοινωνία 
και η ανταλλαγή περιεχοµένου στοιχείων µεταξύ τους.  

Άρθρο 2  

Η εισαγωγή της απαίτησης να είναι νέα η τεχνική συµβολή γίνεται δεκτή.  

Άρθρο 4  

Η νέα παράγραφος 1 αυτού του άρθρου αναφέρει την υφιστάµενη νοµοθεσία και, δεδοµένου 
ότι η Επιτροπή αποφάσισε να αποσαφηνίσει και όχι να αλλάξει την τρέχουσα νοµική 
κατάσταση, αποτελεί αποδεκτή προσθήκη.  

Η Επιτροπή µπορεί επίσης να δεχτεί τη διευκρίνιση στην παράγραφο 2.  

Άρθρο 5  

Η Επιτροπή µπορεί να στηρίξει την προσθήκη της παραγράφου 2 στο πλαίσιο του συνολικού 
πακέτου δεδοµένου ότι προβλέπει χρήσιµες διευκρινίσεις όσον αφορά τους όρους υπό τους 
οποίους ιδιαίτερες µορφές διεκδικήσεων µπορούν και δεν µπορούν να ικανοποιηθούν και 
εξισορροπείται µε άλλες διατάξεις.  

Άρθρο 6  

Είναι λογικό να γίνεται αναφορά στις σχετικές διατάξεις περί διαλειτουργικότητας, έτσι η 
Επιτροπή είναι υπέρ αυτής της διευκρινιστικής προσθήκης.  

Άρθρο 10  

Μολονότι η Επιτροπή θα προτιµούσε την ταχύτερη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο που 
προέβλεπε το Κοινοβούλιο, µπορεί να δεχτεί τους εικοσιτέσσερις µήνες ως προθεσµία 
µεταφοράς της.  

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί την ισορροπία που επεδίωκε η 
αρχική πρόταση και, ως εκ τούτου, µπορεί να τη δεχτεί. Ειδικότερα, η τρέχουσα διατύπωση 
προβλέπει επαρκή κίνητρα για καινοτοµία στον εν λόγω τοµέα και διατηρεί την ελευθερία 
της εµπορίας νέων προϊόντων, επιτρέποντας, παράλληλα, στους κατόχους δικαιωµάτων να 
επιβάλουν τα δικαιώµατά τους µε αποτελεσµατικό και, παράλληλα, αναλογικό τρόπο κατά 
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των παραβατών. Το γεγονός της εναρµόνισης σε κοινοτικό επίπεδο εξασφαλίζει ότι η επιβολή 
αυτών των δικαιωµάτων παρουσιάζει συνοχή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ 
τούτου, διευκολύνει την αποτελεσµατική λειτουργία της ενιαίας αγοράς.  

Η Επιτροπή καλεί το Κοινοβούλιο να προβεί εποικοδοµητικά σε περαιτέρω διοργανικό 
διάλογο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η έκδοση µιας οδηγίας η οποία θα πληροί αυτούς τους 
στόχους και είναι έτοιµη να συζητήσει τόσο µε το Κοινοβούλιο όσο και µε το Συµβούλιο για 
βασικά θέµατα που αφορούν την οδηγία, κυρίως υπό το φως των δεσµεύσεων της Επιτροπής 
για την προώθηση της διαλειτουργικότητας  

5- ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Η ακόλουθη δήλωση ενσωµατώθηκε στα πρακτικά του Συµβουλίου για την έκδοση της 
κοινής θέσης  

"Η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 6, σε συνάρτηση µε την αιτιολογική σκέψη 22, επιτρέπει 
τυχόν πράξεις όπως περιγράφονται από τα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 91/250/EOK για τη 
νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένων 
τυχόν πράξεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας, χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη χορήγησης άδειας από τον κάτοχο του δικαιώµατος του διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας." 




