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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2004/…/EÜ, 

   , 

arvutil põhinevate leiutiste patenditavuse kohta 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,1 

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras2 

                                                 
1 ELT C 61, 14.3.2003, lk 154. 
2 Euroopa Parlamendi 24. septembri 2003. aasta arvamus (ELT C 77 E, 26.3.2004, lk 230), 

nõukogu ….. ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa 
Parlamendi ….. seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Siseturu saavutamine eeldab vaba ringluse piirangute ja konkurentsimoonutuste 

kõrvaldamist, luues samas keskkonna, mis on soodne innovatsioonile ja investeeringutele. 

Seoses sellega on leiutiste kaitsmine patentidega siseturu edukuse saavutamisel esmatähtis. 

Arvutil põhinevate leiutiste tõhus, läbipaistev ja ühtlustatud kaitse kõigis liikmesriikides on 

oluline, et säilitada ja soodustada investeeringuid selles valdkonnas. 

(2) Arvutil põhinevate leiutiste kaitsmisel esineb erinevusi liikmesriikide haldustavades ja 

kohtupraktikas. Sellised erinevused võivad põhjustada kaubandustõkkeid ja seega takistada 

siseturu nõuetekohast toimimist. 

(3) Sellised erinevused võivad suureneda, kui liikmesriigid võtavad kasutusele uusi ja erinevaid 

haldustavasid või kui kehtivaid õigusakte tõlgendav siseriiklik kohtupraktika areneb 

erinevalt. 

(4) Arvutiprogrammide leviku ja kasutamise pidev kasv kõigis tehnikavaldkondades ja nende 

kasvav ülemaailmne levimine Interneti kaudu on tehnoloogilise innovatsiooni puhul 

otsustavaks teguriks. Seetõttu on vaja ühenduses tagada optimaalne keskkond 

arvutiprogrammide arendajatele ja kasutajatele. 
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(5) Seetõttu tuleks ühtlustada arvutil põhinevate leiutiste patenditavust reguleerivad 

õigusnormid, et tagada, et nendest tulenev õiguskindlus ja patentimiseks vajalike nõuete tase 

võimaldaksid innovaatilistel ettevõtetel saada maksimaalset kasu oma leiutusprotsessist ja 

ergutaksid investeeringuid ja innovatsiooni. Käesoleva direktiivi tõlgendamisel tekkivate 

kahtluste korral tagatakse õiguskindlus ka sellega, et liikmesriikide kohtud võivad taotleda 

ja liikmesriikide viimase astme kohtud peavad taotlema otsust Euroopa Kohtult. 

(6) Ühendus ja selle liikmesriigid on seotud intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide 

lepinguga (TRIPS), mis on heaks kiidetud nõukogu 22. detsembri 1994. aasta otsusega 

94/800/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse nimel sõlmitavaid tema pädevusse kuuluvaid 

küsimusi puudutavaid kokkuleppeid, mis saavutati mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste 

Uruguay voorus (1986–1994).1 TRIPSi artikli 27 lõikes 1 sätestatakse, et patentida peab 

olema võimalik iga leiutist, nii tooteid kui ka meetodeid, kõigist tehnikavaldkondadest, 

tingimusel et see on uus ning omab leiutustaset ja on tööstuslikult kasutatav. Kõnealuse artikli 

kohaselt peab patendiõiguseid olema võimalik taotleda ja kasutada tehnikavaldkonnast 

sõltumata. Neid põhimõtteid tuleks seega kohaldada ka arvutil põhinevate leiutiste suhtes. 

                                                 
1 EÜT L 336, 23.12.1994, lk 1. 
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(7) 5. oktoobril 1973. aastal Münchenis allkirjastatud Euroopa patentide väljaandmise 

konventsioonis (Euroopa patendikonventsioon) ja liikmesriikide patendiseadustes on 

selgesõnaliselt väljendatud, et arvutiprogramme, samuti avastusi, teaduslikke teooriaid, 

matemaatilisi meetodeid, esteetilist loomingut, äri- ja mõttetegevuse ning mängude plaane, 

reegleid ja meetodeid ja info esitamist ei loeta leiutisteks ning seetõttu ei ole need 

patenditavad. Seda erandit kohaldatakse ja see on õigustatud siiski määral, mil 

patenditaotlus või patent on seotud ülalnimetatud objektide või tegevuste kui niisugustega, 

sest nimetatud objektid ja tegevused kui niisugused ei kuulu tehnikavaldkonda. 

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on vältida Euroopa patendikonventsiooni patenditavuse 

piiranguid käsitlevate sätete erinevat tõlgendamist. Sellest tulenev õiguskindlus peaks aitama 

edendada investeeringuid ja innovatsiooni soodustavaid olusid tarkvaravaldkonnas. 

(9) Patendikaitse võimaldab innovaatoritel oma loovusest kasu saada. Patendiõigused kaitsevad 

innovatsiooni kogu ühiskonna huvides ja neid ei tohiks kasutada konkurentsivastaselt. 

(10) Vastavalt nõukogu 14. mai 1991. aasta direktiivile 91/250/EMÜ arvutiprogrammide 

õiguskaitse kohta,1 kaitstakse algupäraseid arvutiprogramme nende mis tahes 

avaldumisvormides autoriõigusega kui kirjandusteoseid. Arvutiprogrammi mis tahes 

elementide aluseks olevad ideed ja põhimõtted ei ole siiski autoriõigusega kaitstud. 

                                                 
1 EÜT L 122, 17.5.1991, lk 42. Direktiivi on muudetud direktiiviga 93/98/EMÜ (EÜT L 290, 

24.11.1993, lk 9). 
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(11) Selleks et leiutist loetaks patenditavaks, peab ta olema tehnilise iseloomuga ja kuuluma 

seega tehnikavaldkonda. 

(12) Kõigi leiutiste suhtes kehtib tingimus, et leiutustaseme omamiseks peavad leiutised andma 

tehnilise panuse tehnika tasemesse. 

(13) Sellest tulenevalt, kuigi arvutil põhinev leiutis kuulub tehnikavaldkonda, kus ta ei anna 

tehnilist panust tehnika tasemesse, nagu näiteks juhul, kui tema eriline panus ei oma tehnilist 

iseloomu, ei oma arvutil põhinev leiutis leiutustaset ja ei ole seega patentne. 

(14) Pelgalt muudel juhtudel mittepatenditava meetodi rakendamine seadmele, nagu arvuti, ei ole 

iseenesest piisavaks tõendiks tehnilise panuse olemasolu kohta. Sellest tulenevalt ei saa 

arvuti kasutamisel põhinev ärimeetod, andmetöötlusmeetod või muu meetod, mille ainus 

panus tehnika tasemesse on mittetehniline, kujutada endast patenditavat leiutist. 

(15) Kui panus tehnika tasemesse on seotud üksnes mittepatenditava objektiga, ei saa olla 

tegemist patenditava leiutisega, sõltumata sellest, kuidas seda patendinõudluses esitatakse. 

Näiteks, tehnilise panuse nõudest ei saa kõrvale hoida üksnes tehniliste vahendite 

nimetamisega patendinõudluses. 
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(16) Peale selle, algoritm on oma olemuselt mittetehniline ja ei saa seega endast kujutada 

tehnilist leiutist. Siiski saab algoritmi kasutamist hõlmav meetod olla patenditav eeldusel, et 

seda meetodit kasutatakse tehnilise probleemi lahendamiseks. Sellisele meetodile antud 

patent ei peaks siiski monopoliseerima algoritmi ennast ega selle kasutamist patendiga 

mittekaetud valdkondades. 

(17) Patendiga antud ainuõiguste ulatus määratakse kindlaks patendinõudlusega, mida 

tõlgendatakse patendikirjelduse ja jooniste alusel. Arvutil põhinevate leiutiste puhul peaks 

patendinõudlus sisaldama vähemalt viidet kas tootele, nagu näiteks programmeeritud seade, 

või sellises seadmes läbiviidavale protsessile. Seega, kui kasutatakse tarkvara üksikuid 

elemente kontekstis, mis ei hõlma ühegi nõuetekohase patendinõudlusega hõlmatud toote 

või protsessi teostamist, ei loeta sellist kasutamist patendi rikkumiseks. 

(18) Arvutil põhinevate leiutiste õiguskaitse ei eelda omaette õigusnormide loomist siseriikliku 

patendiõiguse normide asemele. Siseriikliku patendiõiguse normid jäävad arvutil põhinevate 

leiutiste õiguskaitse oluliseks aluseks. Käesolev direktiiv kõigest selgitab praegust 

õiguslikku seisundit, eesmärgiga kindlustada patendiõiguse õiguskindlus, läbipaistvus ja 

selgus ning hoida ära igasugune suundumus mittepatenditavate meetodite, nagu näiteks 

endastmõistetavate või mittetehniliste protseduuride ja ärimeetodite patentimiseks. 

(19) Käesolev direktiiv peaks piirduma teatavate põhimõtete sätestamisega, mida kohaldatakse 

selliste leiutiste patenditavuse suhtes, ning need põhimõtted on mõeldud eelkõige selleks, et 

tagada tehnikavaldkonda kuuluvate ja tehnilist panust andvate leiutiste kaitstus, ja vastupidi, 

et tehnilist panust mitteandvad leiutised ei oleks kaitstud. 
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(20) Ühenduse tööstuse konkurentsivõime paraneb tema põhiliste kaubanduspartneritega 

võrreldes, kui olemasolevad erinevused arvutil põhinevate leiutiste õiguskaitses on 

kõrvaldatud ja õiguslik seisund on läbipaistev. Arvestades traditsioonilise töötleva tööstuse 

praegust suundumust viia oma tegevus väljaspool ühendust asuvatesse odavatesse 

majanduspiirkondadesse, on intellektuaalomandi kaitse ja eelkõige patendikaitse tähtsus 

iseenesest mõistetav. 

(21) Käesoleva direktiivi sätted ei tohiks piirata asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaldamist, 

eelkõige kui valitsevat positsiooni omav tarnija keelab patenditud meetodi kasutamise, mida 

on vaja üksnes kahes erinevas arvutisüsteemis või -võrgus kasutatavate reeglistike 

teisendamiseks, et võimaldada nendevahelist suhtlust ja andmevahetust. 

(22) Õigused, mis on antud patentidega, mis on antud välja käesoleva direktiivi 

reguleerimisalasse kuuluvatele leiutistele, ei mõjuta direktiivi 91/250/EMÜ artiklite 5 ja 6, 

eelkõige nende dekompileerimist ja koostalitusvõimet käsitlevate sätete kohaselt lubatud 

toiminguid. Eelkõige toiminguteks, mille teostamiseks direktiivi 91/250/EMÜ artiklite 5 ja 6 

kohaselt ei ole vaja õiguste omaniku luba seoses õiguste omaniku arvutiprogrammide või 

nendega seotud autoriõigustega, ning mille teostamiseks, välja arvatud nimetatud artiklites 

sätestatu, oleks vaja sellist luba, ei ole vaja õiguste omaniku luba seoses õiguste omaniku 

arvutiprogrammi või sellega seotud patendiõigustega. 
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(23) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt arvutil põhinevate leiutiste patenditavust 

käsitlevate siseriiklike eeskirjade ühtlustamist, ei ole liikmesriikidel võimalik täielikult 

saavutada ning see on paremini saavutatav ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid 

kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega. Kõnealuses 

artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv 

kaugemale sellest, mis on vajalik nimetatud eesmärgi saavutamiseks, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

 

Artikkel 1 

Reguleerimisala 

Käesolev direktiiv sätestab arvutil põhinevate leiutiste patenditavuse eeskirjad. 

 

Artikkel 2 

Mõisted 

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

a) arvutil põhinev leiutis – igasugune leiutis, mille töö hõlmab arvuti, arvutivõrgu või muu 

programmeeritava seadme kasutamist, kusjuures leiutisel on üks või mitu tunnust, mida 

teostatakse täielikult või osaliselt arvutiprogrammi või -programmide abil; 
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b) tehniline panus – tehnikavaldkonna tehnika tasemesse antav panus, mis on uus ja ei ole 

vastava ala asjatundja jaoks endastmõistetav. Tehnilist panust hinnatakse, kaaludes erinevust 

tehnika taseme ja patendinõudluse tervikliku ulatuse vahel, kusjuures patendinõudlus peab 

sisaldama tehnilisi tunnuseid, olenemata sellest, kas nendega kaasneb mittetehnilisi tunnuseid 

või mitte. 

 

Artikkel 3 

Patentsuse tingimused 

Et arvutil põhinev leiutis oleks patentne, peab ta olema tööstuslikult kasutatav ja uus ning omama 

leiutustaset. Et arvutil põhinev leiutis omaks leiutustaset, peab ta andma tehnilise panuse. 

 

Artikkel 4 

Mittepatenditavad leiutised 

1. Arvutiprogramm iseenesest ei kujuta endast patenditavat leiutist. 

2. Arvutil põhinevat leiutist ei loeta tehnilist panust andvaks üksnes seetõttu, et ta hõlmab arvuti, 

arvutivõrgu või teiste programmeeritavate seadmete kasutamist. Seetõttu ei loeta patenditavaks 

selliseid arvutiprogramme hõlmavaid leiutisi, väljendatuna kas lähtekoodi, objektkoodi või muus 

vormis, mis rakendavad äri-, matemaatilisi või teisi meetodeid ja ei anna tehnilist tulemust 

väljaspool tavapärast füüsilist kokkupuudet programmi ja arvuti, arvutivõrgu või teiste 

programmeeritavate seadmete vahel, milles nad töötavad. 
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Artikkel 5 

Patendinõudluse vorm 

1. Liikmesriigid tagavad, et arvutil põhineva leiutise kohta saab nõudluse esitada tootena, st 

programmeeritava arvutina, programmeeritava arvutivõrguna või muu programmeeritava seadmena, 

või sellise arvuti, arvutivõrgu või seadme poolt tarkvara täitmise abil läbiviidava protsessina. 

2. Nõudlust iseseisva või andmekandjal arvutiprogrammi kohta ei ole lubatud esitada, 

väljaarvatud juhul, kui nimetatud programm programmeeritavasse arvutisse, programmeeritavasse 

arvutivõrku või teise programmeeritavasse seadmesse laadimise ja seal käivitamise korral teostab 

toote või protsessi, mille kohta oli esitatud nõudlus samas patenditaotluses kooskõlas lõikega 1. 

 

Artikkel 6 

Seos direktiiviga 91/250/EMÜ 

Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvatele leiutistele välja antud patentidest tulenevad 

õigused, ei mõjuta direktiivi 91/250/EMÜ artiklite 5 ja 6, eelkõige nende dekompileerimist ja 

koostalitusvõimet käsitlevate sätete kohaselt lubatud toiminguid. 
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Artikkel 7 

Seire 

Komisjon jälgib arvutil põhinevate leiutiste mõju innovatsioonile ja konkurentsile nii Euroopas kui 

rahvusvahelise tasandil ning ühenduse ettevõtetele, eriti väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtetele, avatud lähtekoodi kogukonnale ning elektroonilisele kaubandusele. 

 

Artikkel 8 

Aruanne direktiivi mõjude kohta 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule ….∗ aruande, mis käsitleb: 

a) arvutil põhinevatele leiutistele antavate patentide mõju artiklis 7 osutatud teguritele; 

b) kas patendi kehtivusaega ja patentsuse nõuete, täpsemalt uudsuse, leiutustaseme ja 

patendinõudluse nõuetekohase ulatuse kindlaksmääramist reguleerivad eeskirjad on piisavad 

ning kas on soovitav ja õiguslikult võimalik neid eeskirju muuta, võttes arvesse ühenduse 

rahvusvahelisi kohustusi; 

                                                 
∗ 5 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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c) kas liikmesriikidel on ette tulnud probleeme sellega, et uudsuse ja leiutustaseme nõuete 

täitmist ei ole enne patendi väljaandmist kontrollitud; kui jah, kas selliste probleemide 

käsitlemiseks on vaja võtta meetmeid; 

d) kas on esinenud probleeme seoses arvutil põhinevate leiutiste patendikaitse ja direktiivis 

91/250/EMÜ sätestatud arvutiprogrammide autoriõiguse kaitse vaheliste suhetega ning kas 

arvutil põhinevate leiutiste osas on esinenud patendisüsteemi kuritarvitamist; 

e) kuidas on Euroopa Patendiameti tegevuses ja ekspertiisijuhistes võetud arvesse käesoleva 

direktiivi nõudeid; 

f) aspekte, mille suhtes võib olla vajalik kutsuda kokku diplomaatiline konverents Euroopa 

patendikonventsiooni läbivaatamiseks; 

g) arvutil põhinevate leiutiste patentide mõju koostalitlusvõimeliste arvutiprogrammide ja -

süsteemide arengule ja kommertsialiseerimisele. 

 

Artikkel 9 

Mõju läbivaatamine 

Pidades silmas artikli 7 kohaselt teostatud seiret ja artikli 8 kohaselt koostatud aruannet, vaatab 

komisjon läbi käesoleva direktiivi mõju ja esitab vajadusel õigusaktide muudatusettepanekud 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 
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Artikkel 10 

Rakendamine 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid...∗. 

Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile. 

Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete 

ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid. 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende 

poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti. 

 

Artikkel 11 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

                                                 
∗ 2 aasta jooksul käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast. 
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Artikkel 12 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

Brüssel, 

 
 Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 president eesistuja 
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I SISSEJUHATUS 

 

1. Komisjon esitas 20. veebruaril 2002. aastal EÜ asutamislepingu artikli 95 alusel 

ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmiseks arvutil põhinevate 

leiutiste patentsuse kohta.1 

 

2. Majandus- ja sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 19. septembril 2002.2 

 

3. Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 24. septembril 2003.3 

 

4. Komisjon ei ole muudetud ettepanekut esitanud. 

 

5. Nõukogu võttis 7. märtsil 2005. aastal vastu oma ühise seisukoha vastavalt EÜ 

asutamislepingu artiklile 251. 

 

II EESMÄRK 

 

6. Kavandatava direktiivi eesmärk on ühtlustada siseriiklikke patendiõigusi arvutil põhinevate 

leiutiste patentsuse osas ning muuta sellise patentsuse tingimused läbipaistvamaks. 

 

III ÜHINE SEISUKOHT 

 

Põhjendused 

 

7. Nõukogu on muutnud või liitnud omavahel mitmeid komisjoni ettepanekus sisalduvaid 

põhjendusi ning on vastu võtnud mõned täiendavad põhjendused. Seejuures on nõukogu 

võtnud täielikult või osaliselt või pärast ümbersõnastamist üle Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 ja 13. Viited põhjendustes 

sisalduvatele peamistele muudatustele on tehtud edaspidi asjakohastes artiklites. 

                                                 
1 EÜT C 151, 25.6.2002, lk 129. 
2 ELT C 61, 14.3.2003, lk 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Artiklid 

 

Artikkel 1 (Kohaldamisala) 

 

8. Artikkel 1 võeti vastu komisjoni ettepanekus sisalduval kujul. Euroopa Parlament ei ole 

käesoleva artikli osas teinud samuti ühtegi muudatusettepanekut. 

 

Artikkel 2 (Mõisted) 

 

9. Punkti a puhul on nõukogu osaliselt järginud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekuid 36, 42 

ja 117, jättes mõiste “arvutil põhinevad leiutised” definitsioonist välja sõnad “üks või mitu 

prima facie uudset” põhjusel, et need on ülearused ja võivad tekitada segadust seoses uudsuse 

kontrolliga, mida teostatakse mis tahes leiutiste patentsuse ekspertiisifaasis. 

 

10. Punkti b puhul nõukogu: 

 

- asendas sõnad “tehniline valdkond” sõnaga “tehnikavaldkond”, mis on mõiste, mida 

laialdaselt kasutatakse patendiõiguse rahvusvahelistes lepingutes nagu intellektuaalomandi 

õiguste kaubandusaspektide leping; 

 

- lisas sõnad “uus ja”, et selgitada “tehnilise panuse” kriteeriume; 

 

- lisas teise lause, mis on põhimõtteliselt komisjoni ettepaneku artikli 4 lõike 3 sõnastus, mida 

on pisut muudetud, et selgitada, et isegi kui asjaomase arvutil põhineva leiutise tehnilise 

panuse hindamisel võib arvesse võtta mittetehnilisi tunnuseid, peab iga patendinõudlus 

sisaldama ka tehnilisi tunnuseid. See mõte ühtib Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekutega 16, 100, 57, 99, 110 ja 70. 
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Komisjoni ettepaneku artikkel 3 (arvutil põhinevad leiutised kui tehnikavaldkond) 

 

11. See artikkel pani liikmesriikidele kohustuse tagada oma siseriikliku õigusega, et arvutil 

põhinevad leiutised loetaks tehnikavaldkonda kuuluvaks. Vastavalt Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekule 15 otsustas nõukogu artikli 3 välja jätta, arvestades, et sellist laadi 

üldist kohustust oleks raske siseriiklikku õigusesse üle võtta. Vastukaaluks otsustas nõukogu 

põhjenduste punktis 13 veelgi rõhutada komisjoni ettepaneku põhjenduste punktis 11 

sisalduvat asjakohast väidet. 

 

Artikkel 3 (komisjoni ettepaneku artikkel 4) (Patentsuse tingimused) 

 

12. Nõukogu liitis komisjoni ettepaneku artikli 4 kaks esimest lõiget üheks lõiguks, viies samal 

ajal sisse sõnastusega seotud väiksemat sorti muudatusi teksti selguse parandamiseks. Uus 

tekst järgib sõna-sõnalt Euroopa Parlamendi muudatusettepanekus 16 ette pandud artikli 4 

lõike 1 sõnastust. 

 

13. Nagu juba mainitud, on komisjoni ettepaneku artikli 4 lõige 3 inkorporeeritud artikli 2 punktis 

b sisalduva mõiste “tehniline panus” definitsiooni, kuna leiti, et see kuulub mõisteid, mitte 

patentsuse tingimusi käsitleva artikli alla. 

 

Artikkel 4 (Mittepatenditavad leiutised) 

 

14. Vääritimõistmise vältimiseks lisas nõukogu käesoleva artikli lõikesse 1 selge väite, mille 

kohaselt arvutiprogramm iseenesest ei kujuta endast patentset leiutist. 
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15. Lõike 2, mis vastab Euroopa Parlamendi muudatusettepanekule 17, eesmärk on selgitada 

leiutiste käesoleva direktiivi kohaselt patentsete leiutistena käsitamise piiranguid ning seda 

tuleb lugeda koostoimes põhjenduste punktidega 14–16, mis vastavad Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekutele 85, 7 ja 8. Nõukogu lisas siiski mõisted “väljendatuna kas lähtekoodi, 

objektkoodi või muus vormis”, et paremini selgitada, mida mõeldakse “arvutiprogramme 

hõlmavate leiutiste” all. 

 

 Artikkel 5 (Patendinõudluse vorm) 

 

16. Lõige 1 võeti vastu komisjoni ettepanekus sisalduval kujul. 

 

17. Lisati lõige 2, et selgitada, et teatavatel asjaoludel ja rangetel tingimustel võib patent hõlmata 

arvutiprogrammi, olgu siis iseseisva või andmekandjal, kaitset. Nõukogu leiab, et see viib 

direktiivi vastavusse nii Euroopa Patendiameti kui liikmesriikide üldise kehtiva tavaga. 

 

Artikkel 6 (Seos direktiiviga 91/250/EMÜ) 

 

18. Nõukogu võttis üle Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 19, arvestades, et selle tekst on 

komisjoni ettepanekus sisalduvast selgem. Välja jäeti viited pooljuhtide topoloogiaid ja 

kaubamärke käsitlevatele sätetele, kuna need ei osutunud antud kontekstis asjakohasteks. 

 

19. Nõukogu ei võtnud üle Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut 76, leides, et see ei olnud 

piisavalt konkreetne ja oleks vastuolus intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide 

lepinguga. Nõukogu leidis, et koostalitlusvõime küsimust on juba piisavalt reguleeritud 

artikliga 6 ning samuti üldiste konkurentsieeskirjade kohaldamisega. Seda on selgelt 

põhjendatud nõukogu ühise seisukoha põhjenduste punktides 21 ja 22. 
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Artikkel 7 (Seire) 

 

20. Nõukogu võttis üle Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 71. 

 

Artikkel 8 (Aruanne direktiivi mõjude kohta) 

 

21. Nõukogu säilitas komisjoni ettepaneku teksti ning lisas järgmised täiendavad elemendid: 

- punkt b: Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 92 kohaselt lisati sõnad “patendi 

kehtivusaega ja”; lisaks, pidades silmas Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut 25, viis 

nõukogu sisse viite ühenduse rahvusvahelistele kohustustele; 

- punkt d: nõukogu võttis üle Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 23; 

- punkt e: nõukogu võttis üle Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 26; 

- punkt f: nõukogu võttis üle Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 25, kuid jättis välja 

viite ühenduse patendile, kuna selline viide ei oleks antud kontekstis asjakohane; 

- punkt g: nõukogu võttis sisuliselt üle Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 89, kuid 

otsustas selgema sõnastuse kasuks. 

 

Nõukogu ühise seisukoha artikkel 9 (Mõju hindamine) 

 

22. Nõukogu võttis üle Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku 27. 

 

Artikkel 10 (komisjoni ettepaneku artikkel 9) (Rakendamine) 

 

23. Erinevalt Euroopa Parlamendist, kes pakkus rakendusperioodi pikkuseks kaheksateist kuud 

(muudatusettepanek 28), otsustas nõukogu pakkuda rakendusperioodi pikkuseks 

kakskümmend neli kuud. 
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Artiklid 11 (Jõustumine) ja 12 (Adressaadid) (komisjoni ettepaneku artiklid 10 ja 11) 

 

24. Nõukogu võttis üle komisjoni ettepaneku teksti. 

 

IV EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD, MIDA EI OLE ÜLE 

VÕETUD 

 

25. Pärast põhjalikku kaalumist ei pidanud nõukogu võimalikuks võtta üle Euroopa 

Parlamendi muudatusettepanekuid 88 (esimene lause), 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 

(osaliselt), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 ja 28. 

 

26. Nõukogu leidis, et mõned neist muudatustest olid üleliigsed (muudatus 88 (esimene 

lause), 31, 75, 94), ebaselged ja potentsiaalselt segadusttekitavad (muudatused 36, 42, 

117, 72, 104, 120), neil puudus otsene side käsitletavate küsimustega (muudatused 95, 

24, 81), nad ei kajastanud väljakujunenud tava (muudatused 32, 112, 16, 100, 57, 99, 

110, 70, 102, 111) või oleks vastuolus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide 

intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingu kohaste rahvusvaheliste 

kohustustega ning patendiõiguse üldpõhimõtetega (84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 

108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V JÄRELDUSED 

 

27. Oma ühises seisukohas on nõukogu võtnud üle arvukalt Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekuid. Ühist seisukohta läbivalt on nõukogu otsinud võimalusi 

mõistliku ja toimiva tasakaalu saavutamiseks õiguste omanike ja asjaomaste teiste 

osapoolte huvide vahel. Komisjon on tunnustanud nõukogu ühise seisukoha üldist 

tasakaalu ning võtnud selle vastu kui rahuldava kompromisspaketi. 

 

__________________________ 
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1. On 20 February 2002 the Commission submitted a proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the patentability of  computer-implemented inventions1, based 

on Article 95 of the EC Treaty. 

 

2. The Economic and Social Committee delivered its Opinion on 19 September 20022. 

 

3. The European Parliament delivered its Opinion at first reading on 24 September 20033. 

 

  

 

                                                 
1  OJ C 151, 25.6.2002, p. 129. 
2 OJ C 61, 14.3.2003, p. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. At its 2583rd meeting on 18 May 2004 the Council (Competitiveness) reached a political 

agreement on a common position concerning the above Directive, with the Spanish delegation 

voting against and the Austrian, Belgian and Italian delegations abstaining. 

 

5. The text of the common position, as finalised by the Legal/Linguistic Experts, is set out in 

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

 

6. The draft statement of the Council reasons on the common position is set out in 11979/04 

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

 

7. At its 2077th meeting on 15 December 2004, the Permanent Representatives Committee 

agreed to recommend the Council to: 

 

• adopt, as an "A" item of the agenda of a forthcoming meeting, the Spanish delegation 

voting against and the Austrian, Belgian and Italian delegations abstaining, the common 

position as in 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1(es) + COR 2(de) and the statement of 

reasons as in 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1(de) + COR 2(es), and 

 

• enter in its Minutes the statements contained in the Addendum to this Note. 

 

8. The Council is asked to follow this recommendation. 
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The Council will find in Annex the statements for entry in the minutes of the Council meeting at 

which the above-mentioned common position will be adopted. 
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ANNEX 

 

 

Statements for entry in the Council Minutes 

 

 

1. Statement by the Commission 

  

The Commission considers that Article 6, read in conjunction with Recital 22, permits any acts 

as described by Articles 5 and 6 of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer 

programs by copyright, including any acts necessary to ensure interoperability, without the 

need for authorisation from the patent’s right holder. 

 

2. Statement by Hungary 

(Translation in English provided by the Hungarian delegation) 

 

Concerning the proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented 

inventions, the Hungarian government agrees to the goals laid down therein, in particular to the 

following: 

 

- strengthening legal certainty and hereby ensuring predictability necessary for taking 

economic decisions; 

- securing the smooth functioning of the internal market by eliminating the differences in the 

case law of the Member States; 

-  strengthening the competitiveness of the European information technology industry on the 

global market; 

- stimulating innovation and creative activities in this important field of technology. 

 

Hungary supports the adoption of Community legislation on the patentability of computer-

implemented inventions in order to establish clear conditions for patentability and to harmonise 

the different practices of Member States. 
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At the Competitiveness Council’s meeting of May 17-18 2004, where amendments to the 

proposed Directive were adopted, Hungary underlined, in addition to the above-mentioned 

goals, that the Directive also has to take account of the interests of small and medium-sized 

enterprises. As the amendments adopted at that meeting followed this goal, Hungary supported 

the proposal with its vote in the debate.  

 

However, Hungary pays particular attention to the interests of the market players, with special 

regard to small and medium-sized enterprises, to ensure that their interest should properly be 

reflected in the forthcoming stages of the co-decision procedure and in the course of the 

implementation of the Directive. 

 

3. Statement by the Netherlands 

 

The Kingdom of the Netherlands states that it considers the harmonisation directive on the 

patentability of computer-implemented inventions to be of high importance. On 18 May, the 

Netherlands, part of a qualified majority of member states, politically agreed with the text of a 

common position in first reading. The Dutch Parliament stated as its position that the political 

agreement offers insufficient guarantees to prevent proliferation regarding software patenting. 

This concern will be taken into account by the Netherlands in the further consideration of the 

directive in second reading. 

 

The directive aims to harmonise the rules within the European Union on the patenting of 

computer-implemented inventions and to offer clarity on which inventions are patentable and 

which are not.  

 

In this light, the Netherlands wishes to confirm explicitly that the directive should guarantee 

that non-technical, non-inventive inventions, business methods and pure software are excluded 

from patentability. This is because patenting of this nature will not make a positive contribution 

to the ability to innovate.  
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Recently, a lot of public and political debate has arisen on the proposed directive and the 

patenting of computer-implemented inventions in general. On further consideration of this 

directive in second reading, the Netherlands will confirm as it premises that the rules on and the 

implementation practice of the patentability for computer-implemented inventions are 

sufficiently clear and that the aforementioned undesirable forms of patenting are prevented. 

 

Therefore, the Netherlands will in second reading be unable to support  a directive text that  

disturbs the balance between patentability and non-patentability.  

 

4. Statement by Latvia 

 

At the Competitiveness Council of May 17-18, 2004 Latvia supported the directive on the 

patentability of computer-implemented inventions as Latvia considers the directive to be of 

high importance and agrees to the aims proposed in the directive. 

 

Latvia supports that legislation on the patenting of computer-implemented inventions should be 

harmonized at the level of the European Union and that there should be clarity which 

computer-implemented inventions are patentable and which are not. 

 

In this light, Latvia wishes to confirm explicitly that the directive text now under consideration 

aims to exclude non-technical, non-inventions, business methods and pure software from 

patentability.  This is because patenting of this nature will not make a positive contribution to 

the ability to innovate.  The directive should ensure compliance with all international treaties. 

 

Further discussions on the directive in Latvia has shown that the directive could greatly impact 

the small and medium-sized enterprises working in the field of information technology industry 

as well as the development of the entire domestic industry.  The industrial circles have 

expressed their concerns that the present text still contains some uncertainties. 
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Taking into account the above-mentioned reasons, Latvia, in the future, will be able to agree 

with the directive on the patentability of computer-implemented inventions, if it maintains the 

balance between patentability and non-patentability of computer-implemented inventions. 

 

________________________ 
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The Council will find in Annex an additional statement for entry in the minutes of the Council 

meeting at which the above-mentioned common position will be adopted. 

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statement for entry in the Council Minutes 

 

 

5. Statement by Poland 

 

Poland – having regard to the necessity of further work on the draft directive in order to 

strengthen legal certainty and to protect economic interests, particularly of small and medium-

sized enterprises, as well as activities in research and technological development – notes, 

despite the reservations submitted, the fact of reaching political agreement at the 18 May 2004 

meeting of the Competitiveness Council concerning a common position leading up to a second 

reading of the draft directive. 

 

Poland supports the goals that guided the preparation of the directive, especially the need for: 

 

- improvement of the transparency and legal certainty of the protection of computer-

implemented inventions, which is particularly important for economic decisions taken by 

natural and legal persons active in the area of information technology, 

 

- harmonisation of diverse practices in the said area in the EU Member States, 

 

- preclusion of the possibility of patenting non-technical inventions (ones not pertaining to the 

domain of technology), inventions lacking the characteristics of innovativeness, business 

methods and computer programs as such, 

 

- development of an environment conducive to innovations in industry and computer science. 

 

Poland states, however, that several key provisions included in the text of the proposal resulting 

from the Council meeting on 18 May 2004 do not meet her expectations. 
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Poland thus firmly favours unequivocal legal instruments guaranteeing that computer-

implemented inventions will be patentable but a computer program or its fragment will not – 

beyond any doubt – be patentable. Poland therefore informs that she will support the draft 

directive on its second reading at the Council only if introduced amendments prohibit the 

patenting of computer programs. 

 

In its current form, the draft directive does not meet Poland’s expectations because: 

 

1. although it appears (in Art. 4) to disallow considering a computer program to be a patentable 

invention, in fact (by virtue of Art. 5.2) it provides for the possibility of introducing patent 

protections relating to computer programs as such whenever there are more protections 

concerning the object of the patent submission, 

 

2. it states that also computer programs may be treated as computer-implemented inventions 

for they belong in the area of technology, and are thus bound by the provision of Art. 27 of 

the TRIPS Agreement. Because of this inadmissibly broad interpretation of the TRIPS 

Agreement, the draft directive contradicts Art. 52 (2) and (3) of the Convention on the Grant 

of European Patents, according to which computer programs as such are not considered as 

inventions, 

 

3. it recognizes simple use of a computer as “technical”, which is contradictory to the essence 

and understanding of an invention, adopted both in the Convention on the Grant of 

European Patents, and in the Polish legal system, 

 

4. it does not ensure the protection of interoperability, admissible on the basis of Art. 30 of the 

TRIPS Agreement. The draft directive allows for reverse engineering and decompilations 

analogically to the provisions of the directive on the protection of computer programs by 

means of copyright. While the exceptions provided for in that directive are sufficient in the 

context of copyright, Art. 6 of the draft directive does not actually enforce interoperability 

on a patent holder. 
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Moreover, the draft directive contains what Poland views as a number of legal incoherencies, 

many vague provisions and terms explained with notions whose definitions are not found in the 

proposal. The definitions of a “field of technology”, or of “technical”, are a case in point. The 

proposal lacks a clear statement that the programming of computers, computer networks or other 

devices, is not a field of technology. 

 

The preamble (point 8) states that a goal of the directive is to prevent divergent interpretations of 

the provisions of the Convention on the Grant of European Patents. This is to be served through 

harmonisation of the national legal arrangements regulating the patentability of computer-

implemented inventions. This is provided for both in point 5 of the preamble and in Art. 10  that 

directly obliges the Member States to enact statutory law, as well as executive and administrative 

regulations, indispensable to the implementation of the directive’s provisions. This contradicts 

point 18 of the preamble, where it is claimed that the legal protection of such inventions does not 

call for the creation of a separate code of law replacing national law, and the directive itself 

merely makes the legal status quo clear. 

 

A detailed analysis of the directive’s provisions leads to the conclusion that there is a need for 

the introduction into national law of a new definition of a patentable computer-implemented 

invention. The draft directive defines a computer-implemented invention in such a way that 

every program installed in a computer and executed in it becomes an invention. On the other 

hand, when defining technical input, the draft directive does not sufficiently distinguish between 

technical and non-technical features of an invention. Art. 2b and 3 suggest that patentability will 

be enjoyed by an invention whose contribution to knowledge resides only in the non-technical 

part. 

 

In many cases it is necessary to underscore in the text of the directive the technical character of 

an invention. It is therefore advisable to explain that computer-implemented inventions should be 

protected only when limited to products such as programmed technical equipment or a technical 

operation executed with this equipment. 
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Poland is also of the opinion that in view of the highly difficult legal issues involved, further 

work on the document should be assisted by a document including examples of inventions that 

will enjoy patentability and ones that will not. Those examples will constitute an interpretation 

aid for rulings on the patentability of computer-implemented inventions. 

 

Poland deems it necessary as well to include in the document proposed above a preliminary 

assessment of possible legal and financial consequences caused by the implementation of the 

directive. 

 

In conclusion, Poland wishes to emphasise that the goals that underlie the work on the directive 

can only be achieved when it establishes explicit legal instruments making it impossible to patent 

computer programs or their fragments, while enabling computer-implemented inventions to 

enjoy patentability. Poland will steadfastly strive, at later stages of the legislative work, for these 

conditions to be met. She will do so in the conviction that a proper settlement of the issues 

related to patenting computer-implemented inventions will become an important factor in 

enhancing the competitiveness of the European economy and in strengthening of the European 

Research Area. 

 

_________ 
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The date of the document should read as follows: 8 February 2005. 

________________________ 
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COMMON GUIDELINES 
Consultation deadline: 04.03.2005 

 
 

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

ADD 1 COR 1(de) + ADD 1 COR 2(es) are the subject of a consultation procedure, 04.03.2005 

being the deadline. 

 

 

 

N.B. For reasons of urgency, consultation deadline is shorter than 7 working 

days. 
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ANNEX 

 

Statement for entry in the Council Minutes 

 

6. Statement by Denmark 

 

Denmark supported the compromise reached in the Council in May 2004 concerning the 

proposal for a Directive on the patentability of computer-implemented inventions, on the 

basis that it would ensure clearer rules in this field and that a codification of existing 

practice took place, while at the same time preventing patentability of non-technically 

products.  

 

It is on this basis that Denmark through the Council will participate in future negotiations 

on the proposal with the European Parliament. In this context, Denmark attaches particular 

importance to ensuring access to interoperability, that only technical inventions can be 

patented and that neither pure software nor business methods can be patented. In the future 

negations Denmark will therefore work to ensure that these elements are reflected in the 

text in a balanced way. 
 

7. Statement by the Republic of Cyprus 

 

 With regard to the proposed Directive on the patentability of computer-implemented 

inventions though the government of the Republic of Cyprus supports the goals laid down 

therein especially the harmonization of diverse/different practices in the said area in the EU 

member states, the improvement of transparency and strengthening legal certainty and clear 

conditions for the protection of computer implemented inventions, nevertheless the proposed 

Directive should offer more clarity on which inventions are patentable and which are not. This 

is of paramount importance for individuals, organizations and particularly small and medium 

sized enterprises active in the area of information technology and the development of the 

domestic industry thus enhancing competitiveness and strengthening the research area . 

 

_______________ 
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2002/0047 (COD) 

KOMISJONI TEATIS 
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta 

mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu arvutipõhiste leiutiste patentsuse 
direktiivi ettepaneku suhtes 

1- TAUST 

Ettepaneku EPle ja nõukogule edastamise kuupäev  
(dokument K(2002)[92] (lõplik) – [2002/[0047]COD)1: 

20. veebruar 2002 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse2 kuupäev: 19. september 2002 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine3: 24. september 2002 

Ühisseisukoha4 vastuvõtmise kuupäev: 07.03.2005 

2- KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Arvutipõhiste leiutiste patentsuse direktiivi ettepaneku eesmärk on ühtlustada siseriiklike 
patendiseaduste sätteid, mis käsitlevad leiutisi, mille toime põhineb arvutitel. Direktiiviga 
tuuakse Euroopa Kohtu järelevalve alla eeskirjad, mis on kohaldatavad selle valdkonna 
patentide ja patenditaotluste kehtivuse hindamisega tegelevate riiklike kohtute ja 
patendiametite poolt. Kuna paljusid selle valdkonna patente annab välja Euroopa 
Patendiamet, võiks Euroopa Patendiorganisatsiooni haldusnõukogu kutsuda üles kaaluma 
Euroopa patendikonventsiooni rakendusmääruste kohandamist. 

3- MÄRKUSED ÜHISSEISUKOHA KOHTA 

3.1 Üldmärkused 

Nõukogu võttis kvalifitseeritud häälteenamusega vastu ühisseisukoha, mis sisaldab 
parlamendis esimesel lugemisel tehtud umbes 25 muudatusettepaneku sisu. Komisjon on 
märkinud, et kiidab ühisseisukoha heaks, kuigi see erineb teatud osas komisjoni esialgsest 
ettepanekust. Üldiselt leiab komisjon, et ühisseisukoht loob vastuvõetava tasakaalu 
õigustevaldajate ning konkurentide ja tarbijate (sealhulgas ka nn open source’i ehk avatud 

                                                 
1 EÜT C 151, 25.6.2002, lk 129, KOM (2002) 92 (lõplik) 
2 EÜT C 61, 14.3.2003, lk 154 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 lisada viide 
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lähtekoodiga tarkvaraga tegelejate) huvide vahel. Seda tasakaalu kaitsevad ka artikli 7 uued 
nõuded komisjonile jälgida arvutipõhiste leiutiste mõju eriti väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtetele ning open source’i tarkvaraga tegelejatele. 

Mis puutub komisjoni, siis on direktiiv jätkuvalt suunatud komisjoni ettepaneku seletuskirjas 
toodud peaeesmärgi täitmisele, nimelt patendiseaduste ühtlustamisele liikmesriikides ja selles 
valdkonnas õigusliku ebakindluse lõpetamisele. Oluline on märkida, et praeguseni ei ole 
olemas ühtegi ühenduse õigusakti, mis mõjutaks üldist patendiõigust horisontaalselt või 
spetsiaalselt arvutipõhiste leiutiste osas. Seetõttu tooks käesoleva direktiivi vastuvõtmine selle 
valdkonna patendiõiguse esmakordselt selgesõnaliselt ühenduse õiguspädevusse. 

Kui direktiivi vastu ei võeta, takistab see ühenduse institutsioonidel selle Euroopa majanduse 
strateegilise valdkonna kontrollimist ja kõnealune valdkond jääb üksnes riiklike 
patendiametite ja kohtute ning Münchenis asuva Euroopa Patendiameti vastutusalasse. 

3.1.1 Patendi taotlemine arvutiprogrammile  

Kuigi komisjoni ettepanekuga ei lubatud selgesõnaliselt patendinõudlusi arvutiprogrammidele 
kui sellistele või kandjatel arvutiprogrammidele, on komisjon heaks kiitnud ühisseisukoha 
artikli 5 lõike 2, kuna seda tuleb mõista kui (olemasolevate) patendiõiguste kaitsmist ja mitte 
kui patentsuse kohaldamisala laiendamist. See kindlustatakse selgelt väljendatud seosega 
artikli 5 lõike 1 abil, nagu allpool märgitud. Teksti tuleks muuta selgemaks, kuna artikli 5 
lõike 2 ja arvutiprogrammide kui selliste välistamise (mis on selgelt sätestatud artikli 4 lõikes 
1) vahelist suhet võib mitmeti tõlgendada. 

Arvutiprogrammide kui selliste või kandjatel arvutiprogrammidega seotud tegude suhtes võib 
rakendada soodustava rikkumise menetlust isegi ilma artikli 5 lõikega 2 samaväärsete säteteta. 
Seega on artikli 5 lõike 2 ülesanne hõlbustada seaduslike õiguste teostamist, tagades, et 
nimetatud teod loetakse pigem otseseks ja mitte lihtsalt soodustavaks rikkumiseks. See on 
eriti oluline piiriülese rikkumise korral, kuna liikmesriikide kohtutel ei ole soodustavate 
rikkumiste osas õiguspädevust väljaspool oma riigi territooriumi. 

Igal juhul selgitab artikli 5 lõike 2 viimane lause, et arvutiprogrammi kui sellise või kandjal 
arvutiprogrammiga seotud patendinõudlus peab kasutatavaks muutma samas patenditaotluses 
esitatud (ja artikli 5 lõike 1 reguleerimisalas oleva) patentse toote või protsessi. See tagab, et 
artikli 5 lõige 2 ei saa kujutada endast arvutiprogrammi kui sellise patentsusega võrdväärset 
kaitset: tähendus, mida kinnitatakse ka ühisseisukohas, eriti artikli 4 lõigetes 1 ja 2 selgemas 
sõnastuses.  

3.1.2. Koostalitlusvõime 

Komisjon peab oma kohuseks edendada koostalitlusvõimet kui innovatsiooni ja konkurentsi 
tugevdamise abinõud. See on kooskõlas komisjoni ettepaneku eesmärgiga aidata kaitsta 
investeeringuid leiutistesse, mis on uued, originaalsed ja tööstuslikult kasutatavad. Oluline on 
märkida, et patenditud leiutise piisava avalikustamise nõue võib hõlbustada ligipääsu 
kasulikule teabele arvutipõhiste leiutiste koostalitusvõime saavutamiseks. 

Komisjon kinnitas oma tahet edendada koostalitusvõimet ja innovatsiooni, säilitades artiklis 6 
selgesõnaliselt autoriõiguse seadusega koostalitusvõime suhtes sätestatud mööndused.  

Komisjon usub, et nõukogu ühisseisukoht on jätkuvalt kooskõlas nende eesmärkidega. 
Võrdväärsed tingimused patentsuse jaoks on esitatud uutes artiklites 3 ja 4 (lugeda koos 



 

ET 4   ET 

artikliga 2). Nagu on märgitud komisjoni avalduses, mis lisatakse nõukogu ühisseisukoha 
vastuvõtmisprotokolli (vaata allpool), on komisjon seisukohal, et artikkel 6 koosmõjus 
põhjendusega 22 lubab autoriõiguse alusel arvutiprogrammide õiguslikku kaitset käsitleva 
direktiivi 91/250/EMÜ artiklites 5 ja 6 kirjeldatud tegevust, sealhulgas koostalitusvõime 
tagamisele suunatud tegevust, ilma et selleks oleks vaja patendiomaniku luba.  

Lisaks tervitab komisjon tõika, et koostalitlusvõimet aitab tagada artikli 8 punktides d ja g 
sõnastatud nõue anda komisjonile aru sellest, kuidas direktiivi vastuvõtmine on mõjutanud 
koostalitlusvõimet. 

Seoses ühenduse eesmärgiga edendada koostalitlusvõimet kavatseb komisjon hõlbustada 
nõukogu ja parlamendi seisukohtade ühtlustamist, võttes arvesse mõlema institutsiooni poolt 
esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekuid.  

Peale selle meenutatakse põhjenduses 21, et valitseva tarnija suhtes, kes ei luba kasutada 
patenditud tehnikat koostalitlusvõime saavutamiseks, kohaldatakse konkurentsieeskirju ja 
eelkõige asutamislepingu artikleid 81 ja 82. Seetõttu aitab nende artiklite kohaldamine 
saavutada eelnimetatud eesmärke, kuigi on muidugi oluline märkida, et konkurentsiõigus üksi 
ei saa lahendada kõiki selle valdkonna võimalikke probleeme. 

3.2 Vastus esimesel lugemisel parlamendis tehtud muudatusettepanekutele  

Täies ulatuses heakskiidetud muudatusettepanekud: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 
71, 92, 23, 26, 27. 

Väikeste muudatustega heakskiidetud muudatusettepanekud: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

Muudatusettepanekud 88 ja 89 kiideti heaks muudetud kujul. 

Osa muudatusettepanekust 107 (=69) kiideti heaks (idee, et tehniline panus peab olema uus) 
ja osa muudatusettepaneku 76 tekstist kasutati põhjenduses 17 käsitlemaks probleemi, mida 
antud muudatusettepanek peaks lahendama. 

3.3 Nõukogus toimunud arutelu käigus tehtud muudatused  

Põhjendus 1 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 1. 

Põhjendus 5 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 2. 

Põhjendus 8 

Nõukogu liitis selles uues põhjenduses parlamendi muudatusettepaneku 3 ja 
muudatusettepaneku 88 teise poole. Tundus, et muudatusettepanek 3 oli samaväärne 
muudatusettepaneku 88 esimese poolega, kuid selgem. 
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Põhjendused 12 ja 13 

Nõukogu viis komisjoni ettepaneku põhjenduse 11 esimese osa üle komisjoni ettepaneku 
põhjendusse 12. 

Komisjoni ettepaneku põhjendus 13 (välja jäetud). 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 34 (=115). 

Põhjendus 14 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 85. 

Põhjendus 15 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 7. 

Põhjendus 16 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 8. 

Põhjendus 17 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 9. 

Põhjendus 18 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 86 väikese muudatusega, et see oleks 
kooskõlas artiklitega ja patentidealase tavaterminoloogiaga (“ilmne või mittetehniline” 
asendab sõna “triviaalne”). 

Põhjendus 20 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 11. 

Põhjendus 21 

Nõukogu muutis seda põhjendust koostalitlusvõime käsitlemiseks, saades inspiratsiooni 
parlamendi muudatusettepanekust 76. 

Põhjendus 22 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 13. 

Artikkel 2 

Nõukogu jättis artikli 2 punktist a välja komisjoni viite “prima facie uudsuse” tunnustele. 
Nõukogu lisas artikli 2 punkti b muudatusettepaneku 107 (=69) komponendi, mis määratleb 
uue tehnilise panuse, ning lisas uue lause, üle võetud komisjoni ettepaneku artiklist 4 punktist 
3, määratlemaks tehnilise panuse hindamise viisi. 
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Komisjoni ettepaneku artikkel 3 (välja jäetud).  

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 15. 

Artikkel 3 

Nõukogu sõnastas ümber ja lühendas komisjoni ettepaneku artikli 4 lõiked 1 ja 2 ühte lõikesse 
vastavalt parlamendi muudatusettepanekule 16 ning viis komisjoni ettepaneku artikli 4 lõike 3 
sisu üle artikli 2 punkti b alla, nagu eespool märgitud. 

Artikkel 4 

Nõukogu viis sisse uue artikli 4. Artikli 4 lõikes 1 korratakse põhimõtet, et arvutiprogrammi 
kui sellist ei saa käsitleda patentse leiutisena. Artikli 4 lõige 2 on parlamendi 
muudatusettepanek 17, millele on lisatud täiendav sõnastus selgitamaks, et ükski välistatud 
programmi vorm (nt allikakood või objektikood) ei ole patentne. 

Artikkel 5 

Nõukogu lisas artikli 5 lõike 2, millega lubatakse esitada patendinõudlust arvutiprogrammile 
kui sellisele või kandjal arvutiprogrammile üksnes sel juhul, kui nõudluses nimetatud 
programm muudab kasutatavaks sama patendi toote või protsessi, mille kohta on vastavalt 
artikli 5 lõikele 1 esitatud patenditaotlus. 

Artikkel 6 

Nõukogu muutis artiklit 6 vastavalt parlamendi muudatusettepanekule 19, täpsustades ühtlasi 
neid direktiivi 91/250/EMÜ artikleid, mis on kohaldatavadsamas kontekstis . 

Artikkel 7 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 71. 

Artikkel 8 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepanekud 92, 23, 25, 26 ja muudatusettepaneku 
89 põhimõtte. Artikli 8 punkti b lisas ta viite ühenduse rahvusvahelistele kohustustele. Seda 
tuleb peamiselt mõista kui viidet intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingule. 
Muudatusettepanekuga 25 sisseviidud punktist f jäeti välja viide ühenduse patendile, kuna see 
on väljaspool käesoleva direktiivi reguleerimisala. Uues punktis g sõnastatakse nõukogu 
arvates selgemalt ümber muudatusettepaneku 89 ajendanud kavatsused. 

Artikkel 9 

Nõukogu kiitis heaks parlamendi muudatusettepaneku 27. 

Artikkel 10 

Nõukogu sätestas 24-kuulise ülevõtmisperioodi (komisjoni ettepanekus seda ei määratletud). 
Parlament oli kavandanud 18-kuulise perioodi. 
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3.4 Komisjoni seisukoht nõukogu ühisseisukoha osas  

Üldiselt komisjon toetab nõukogu ühisseisukohta, kuna selles säilitatakse esialgses 
ettepanekus määratud tasakaal, selgitades samas teatud aspekte, mis parlamendile muret 
valmistasid. Enamik nõukogu tehtud muudatustest põhineb parlamendi 
muudatusettepanekutel, millele komisjon on juba oma toetust väljendanud. Allpool tuuakse 
esile allesjäänud erinevused nõukogu ühisseisukoha ja komisjoni esialgse ettepaneku vahel. 

Komisjoni ettepaneku põhjendus 13 (välja jäetud). 

Komisjon aktsepteerib selle väljajätmise, kuna kõnealuse põhjenduse sisu esitatakse 
ümbersõnastatud kujul parlamendi muudatusettepanekuga 8 sisse viidud põhjenduses 16. 

Põhjendus 21 

Komisjon toetab uut sõnastust, kuna see kinnitab uuesti, et asjakohane on lahendada 
võimalikke ettevõtetevahelisi konkurentsiprobleeme kehtivate konkurentsieeskirjade abil. 
Seetõttu aitab artiklite 81 ja 82 kohaldamine kaasa käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamisele. Kõnealuses põhjenduses tuuakse näiteks koostalitlusvõimet puudutav võimalik 
konkurentsiprobleem, kus valitsev tarnija ei luba kasutada patenditud tehnikat, mis on vajalik 
üksnes kahes erinevas arvutisüsteemis või -võrgus kasutatavate leppemärkide teisendamiseks, 
et võimaldada nendevahelist suhtlust ja andmevahetust. 

Artikkel 2 

Tehnilise panuse uudsuse nõude lisamine on aktsepteeritav. 

Artikkel 4 

Selle artikli uues lõikes 1 korratakse olemasolevaid õiguslikke sätteid ja selline täiendus on 
vastuvõetav, kuna komisjoni eesmärk oli selgitada ja mitte muuta praegust õiguslikku 
olukorda. 

Komisjon kiidab heaks ka lõikes 2 toodud selgituse. 

Artikkel 5 

Komisjon võib ülejäänud muudatuste kontekstis toetada lõike 2 lisamist, kuna seal 
selgitatakse tingimusi, millele vastavalt saab või ei saa esitada teatud patenditaotlusi, ja seda 
tasakaalustavad teised sätted. 

Artikkel 6 

Selline viide asjakohastele koostalitlusvõime alastele sätetele on loogiline. Komisjon pooldab 
seda selgitavat täiendust. 

Artikkel 10 

Kuigi komisjon oleks eelistanud parlamendi kavandatud kiiremat ülevõtmist, võib direktiivi 
rakendamiseks siiski heaks kiita 24-kuuse ajavahemiku. 
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4- KOKKUVÕTE 

Komisjon on seisukohal, et nõukogu ühisseisukohas säilitatakse esialgse ettepaneku 
eesmärgiks olnud tasakaal ja seetõttu saab selle heaks kiita. Praegune sõnastus tagab eelkõige 
piisavaid ergutusvahendeid innovatsioonile selles valdkonnas ja säilitab uute toodete müügi 
vabaduse, samas võimaldades õiguste omanikul teostada oma õigusi rikkujate suhtes tõhusalt, 
kuid siiski proportsionaalselt. Ühtlustamine ühenduse tasandil tagab nende õiguste ühetaolise 
jõustamise kogu Euroopa Liidus ja hõlbustab seetõttu siseturu efektiivset toimimist. 

Komisjon kutsub parlamenti konstruktiivselt osalema edasises institutsioonidevahelises 
dialoogis, et tagada nendele eesmärkidele vastava direktiivi vastuvõtmine, ja on valmis 
direktiivi võtmeküsimustes koos parlamendi ja nõukoguga edasi tegutsema, eriti arvestades 
komisjoni pühendumist koostalitlusvõime edendamisele. 

5- KOMISJONI AVALDUS 

Nõukogu ühisseisukoha vastuvõtuprotokollile lisatakse järgmine avaldus. 

“Komisjon on seisukohal, et artiklis 6 koos põhjendusega 22 lubatakse autoriõiguse alusel 
arvutiprogrammide õiguslikku kaitset käsitleva direktiivi 91/250/EMÜ artiklites 5 ja 6 
kirjeldatud tegevust, sealhulgas koostalitlusvõime tagamiseks vajalikku tegevust, ilma 
patendiomaniku vastava loata.” 




