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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/    /EY, 

annettu  , 

 

tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 

 

 

 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, 

 

ottavat huomioon komission ehdotuksen, 

 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä2, 

 

                                                 
1  EUVL C 61, 14.3.2003, s. 154. 
2  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. syyskuuta 2003 (EUVL C 77 E, 26.3.2004,  

s. 230), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu   (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) 
ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu   (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
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sekä katsovat seuraavaa: 

 

1) Sisämarkkinoiden toteuttaminen merkitsee, että vapaan liikkuvuuden esteet ja kilpailua 

vääristävät tekijät poistetaan ja että samalla luodaan olosuhteet, jotka ovat suotuisia 

innovoinnille ja investoinnille . Tällöin keksintöjen suojaaminen patentein on 

sisämarkkinoiden onnistumisen kannalta tärkeää. Tietokoneella toteutettujen keksintöjen 

tehokas, avoin ja yhdenmukainen suoja kaikissa jäsenvaltioissa on välttämätöntä alan 

investointien jatkumiseksi ja kannustamiseksi. 

 

2) Eri jäsenvaltioiden hallinnollisten käytäntöjen ja oikeuskäytännön perusteella tietokoneella 

toteutetuille keksinnöille myönnettävässä oikeudellisessa suojassa on eroja. Tällaiset erot 

voivat luoda kaupan esteitä ja siten haitata sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 

 

3) Tällaiset erot saattavat edelleen kasvaa, kun jäsenvaltiot hyväksyvät uusia, toisistaan 

poikkeavia hallinnollisia käytäntöjä tai kun voimassaolevaa lainsäädäntöä tulkitseva 

oikeuskäytäntö kehittyy eri tavalla eri jäsenvaltioissa. 

 

4) Tasaisesti lisääntyvä tietokoneohjelmien levitys ja käyttö kaikilla tekniikan aloilla sekä niiden 

maailmanlaajuinen levitys Internetin  välityksellä ovat keskeisiä tekijöitä teknisen 

innovoinnin kannalta. Tämän vuoksi on varmistettava, että tietokoneohjelmien kehittäjät ja 

käyttäjät voivat toimia yhteisössä mahdollisimman suotuisassa ympäristössä. 
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5) Näin ollen tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevat oikeudelliset 

säännöt olisi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että näin saavutettavan 

oikeusvarmuuden ja patentoitavuudelle asetettavan vaatimustason ansiosta innovatiiviset 

yritykset voivat saada mahdollisimman paljon etua innovoinnistaan ja että luodaan 

kannustimia investoinneille ja innovoinnille. Oikeusvarmuus taataan myös sillä, että jos 

tämän direktiivin tulkintaan liittyy epävarmuutta, kansalliset tuomioistuimet voivat pyytää, ja 

ylimmän oikeusasteen kansallisten tuomioistuinten on pyydettävä, ratkaisua Euroopan 

yhteisöjen tuomioistuimelta. 

 

6) Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan sopimusta teollis- ja 

tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista, jäljempänä 'TRIPS-sopimus', joka on 

hyväksytty Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) 

laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan 

kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY1. 

TRIPS-sopimuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaan miltä tekniikan alalta tahansa olevaa tuotetta 

tai menetelmää koskevan keksinnön on oltava patentoitavissa edellyttäen, että se on uusi ja 

keksinnöllinen ja että sitä voidaan käyttää teollisesti. Lisäksi patenttioikeuksien saaminen ja 

patenttioikeuksista nauttiminen eivät mainitun artiklan mukaan saa olla riippuvaisia siitä, 

mikä tekniikan ala on kyseessä. Näitä periaatteita olisi sovellettava myös tietokoneella 

toteutettuihin keksintöihin. 

 

                                                 
1  EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1. 
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7) Eurooppapatenttien myöntämisestä Münchenissä 5 päivänä lokakuuta 1973 allekirjoitetun 

yleissopimuksen, jäljempänä 'Euroopan patenttisopimus', ja jäsenvaltioiden 

patenttilainsäädännön mukaan tietokoneohjelmia, löytöjä, tieteellisiä teorioita, matemaattisia 

menetelmiä, taiteellisia luomuksia taikka suunnitelmia, sääntöjä tai menetelmiä älyllistä 

toimintaa, pelejä tai liiketoimintaa varten tai tietojen esittämistä ei nimenomaisesti pidetä 

keksintöinä, joten ne eivät ole patentoitavissa. Tätä poikkeusta sovelletaan ja se on perusteltu 

kuitenkin ainoastaan siltä osin, kuin patenttihakemus tai patentti koskee edellä mainittua 

kohdetta tai toimintaa sinänsä, koska mainitut kohteet tai toiminnot sinänsä eivät kuulu 

mihinkään tekniikan alaan. 

 

8) Tällä direktiivillä pyritään estämään se, että Euroopan patenttisopimuksen patentoitavuuden 

rajoja koskevia määräysksiä tulkittaisiin eri tavoin. Saavutettavan oikeusvarmuuden avulla 

voitaisiin luoda olosuhteet, joilla voidaan edistää investointeja ja innovointia ohjelmistoalalla. 

 

9) Patenttisuoja antaa keksijöille mahdollisuuden hyötyä luovuudestaan. Innovaatioiden 

suojaaminen patenttioikeuksin on koko yhteiskunnan edun mukaista eikä patenttioikeuksia 

saisi käyttää kilpailua vääristävällä tavalla. 

 

10) Tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta 14 päivänä toukokuuta 1991 annetun neuvoston 

direktiivin 91/250/ETY1 mukaan alkuperäisen tietokoneohjelman eri ilmaisumuodot kuuluvat 

kirjallisina teoksina tekijänoikeuden antaman suojan piiriin. Sen sijaan ideat ja periaatteet, 

joihin tietokoneohjelman jokin osa perustuu, eivät ole tekijänoikeudellisesti suojattuja. 

                                                 
1  EYVL L 122, 17.5.1991, s. 42, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 

93/98/ETY (EYVL L 290, 24.11.1993, s. 9). 
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11) Jotta keksintö olisi patentoitavissa, sen on oltava luonteeltaan tekninen ja näin ollen 

kuuluttava johonkin tekniikan alaan. 

 

12) Keksinnöiltä edellytetään yleisesti, että niiden on ollakseen keksinnöllisiä tuotava tekninen 

lisäys tekniikan tasoon. 

 

13) Vaikka tietokoneella toteutettu keksintö kuuluukin johonkin tekniikan alaan, se ei ole 

keksinnöllinen eikä siten patentoitavissa, jos se ei tuo teknistä lisäystä tekniikan tasoon, kuten 

silloin, kun tämä lisäys ei ole luonteeltaan tekninen. 

 

14) Pelkästään se seikka, että menetelmä, joka ei muutoin ole patentoitavissa, on toteutettu 

tietokoneen kaltaisella välineellä, ei sinällään ole riittävä osoitus teknisestä lisäyksestä. Näin 

ollen mitään sellaista tietokoneella toteutettua liiketoimintamenetelmää, 

tietojenkäsittelymenetelmää tai jotakin muuta menetelmää, jossa ainoa lisäys tekniikan tasoon 

ei ole luonteeltaan tekninen, ei voida pitää patentoitavissa olevana keksintönä. 

 

15) Jos lisäys tekniikan tasoon koskee ainoastaan sellaista keksinnön osaa, joka ei ole 

patentoitavissa, keksintöä ei voida patentoida riippumatta siitä, kuinka asia on esitetty 

patenttivaatimuksissa. Esimerkiksi vaatimusta teknisestä lisäyksestä ei voida kiertää 

pelkästään esittämällä patenttivaatimuksissa, mitä teknisiä välineitä on käytetty. 
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16) Lisäksi algoritmi ei ole luonteeltaan tekninen, joten sitä ei voida pitää teknisenä keksintönä. 

Menetelmä, johon sisältyy algoritmin käyttö, voi kuitenkin olla patentoitavissa edellyttäen, 

että menetelmää käytetään teknisen ongelman ratkaisemiseen. Tällaiselle menetelmälle 

myönnetyllä patentilla ei kuitenkaan saisi antaa yksinoikeutta itse algoritmiin tai sen käyttöön 

muissa kuin patentissa määritellyissä yhteyksissä. 

 

17) Patentin antamien yksinoikeuksien laajuus määritellään patenttivaatimuksissa, joiden 

tulkinnassa otetaan huomioon selitys ja mahdolliset piirustukset. Tietokoneella toteutettua 

keksintöä koskevassa vaatimuksessa olisi viitattava ainakin ohjelmoidun laitteen kaltaiseen 

tuotteeseen tai tällaisessa laitteessa toteutettuun prosessiin. Jos tietokoneohjelmien yksittäisiä 

osia siten käytetään yhteyksissä, joihin ei liity minkään voimassa olevan patenttivaatimuksen 

mukaisen tuotteen tai prosessin toteuttamista, tällaista käyttöä ei katsota 

patentinloukkaukseksi. 

 

18) Tietokoneella toteutettujen keksintöjen oikeudellinen suoja ei edellytä sellaisen 

erityislainsäädännön luomista, jolla korvattaisiin kansallinen patenttilainsäädäntö. Kansallinen 

patenttilainsäädäntö muodostaa edelleen keskeisen perustan tietokoneella toteutettujen 

keksintöjen oikeudelliselle suojalle . Tällä direktiivillä pyritään ainoastaan selkiyttämään 

nykyistä oikeustilaa, varmistamaan oikeusvarmuus, avoimuus ja lainsäädännön selkeys ja 

välttämään patentoitaviksi kelpaamattomien menetelmien kuten ilmeisten tai epäteknisten 

menettelyjen ja liiketoimintamenetelmien patentoimista. 

 

19) Tässä direktiivissä olisi ainoastaan vahvistettava tietyt periaatteet, joita sovelletaan kyseisten 

keksintöjen patentoitavuuteen ja joiden tarkoituksena on erityisesti sen varmistaminen, että 

tekniikan alaan kuuluvat ja teknisen lisäyksen tuovat keksinnöt voidaan suojata, ja toisaalta 

sen varmistaminen, ettei keksintöjä, jotka eivät tuo teknistä lisäystä, voida suojata. 
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20) Yhteisön teollisuuden kilpailuasema suhteessa sen tärkeimpiin kauppakumppaneihin paranee, 

jos tietokoneella toteutettujen keksintöjen oikeudellisen suojan nykyiset erot poistetaan ja 

oikeustila selkiytyy. Koska perinteinen valmistusteollisuus pyrkii nykyään siirtämään 

tuotantoaan alhaisen kustannustason maihin yhteisön ulkopuolelle, teollis- ja 

tekijänoikeuksien suojaamisen ja etenkin patenttisuojan merkitys on ilmeinen. 

 

21) Tämän direktiivin säännöksillä ei olisi rajoitettava perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan 

soveltamista, erityisesti silloin, kun määräävässä markkina-asemassa oleva toimittaja 

kieltäytyy sallimasta patentoidun tekniikan käyttöä, jota tarvitaan pelkästään kahden eri 

tietokonejärjestelmän tai verkon konventioiden konversion varmistamiseen niiden välisen 

yhteyden ja tietojenvaihdon mahdollistamiseksi. 

 

22) Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville keksinnöille myönnettyihin patentteihin 

perustuvat oikeudet eivät saisi vaikuttaa direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklan nojalla 

sallittuihin toimiin erityisesti analysointia ja yhteentoimivuutta koskevien säännösten 

mukaisesti. Erityisesti toimiin, joihin direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklan mukaisesti ei 

tarvita oikeudenhaltijan suostumusta oikeudenhaltijalle kuuluvien tietokoneohjelmaa 

koskevien tai siihen liittyvien tekijänoikeuksien osalta ja joihin tällainen suostumus 

tarvittaisiin ilman kyseisten  artiklojen säännöksiä, ei tarvittaisi oikeudenhaltijan suostumusta 

oikeudenhaltijalle kuuluvien tietokoneohjelmaa koskevien tai siihen liittyvien 

patenttioikeuksien osalta. 
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23) Koska tämän direktiivin tavoitetta eli tietokoneella toteutetuista keksinnöistä annettujen 

kansallisten sääntöjen yhdenmukaistamista ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 

jäsenvaltioiden toimin, se voidaan siten saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 

hyväksyä toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, 

 

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

 

1 artikla 

 

Soveltamisala 

 

Tässä direktiivissä vahvistetaan tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevat 

säännöt. 

 

2 artikla 

 

Määritelmät 

 

Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä: 

 

a) 'tietokoneella toteutetulla keksinnöllä' tarkoitetaan keksintöä, jonka suorittamiseen käytetään 

tietokonetta, tietokoneiden verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta, siten että keksintö 

sisältää yhden tai useamman piirteen, joka toteutetaan kokonaan tai osittain 

tietokoneohjelman tai -ohjelmien avulla; 
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b) 'teknisellä lisäyksellä' tarkoitetaan sellaista lisäystä tekniikan alalla vallitsevaan tekniikan 

tasoon, joka on uusi ja joka ei ole ilmeinen alan ammattilaiselle. Teknistä lisäystä on 

arvioitava tarkastelemalla eroa tunnetun tekniikan tason ja kokonaisuutena tarkasteltavan 

patenttivaatimuksen suojapiirin välillä; vaatimuksen on sisällettävä teknisiä piirteitä 

riippumatta siitä, liittyykö niihin myös muita kuin teknisiä piirteitä.  

 

3 artikla 

 

Patentoitavuuden edellytykset 

 

Jotta tietokoneella toteutettu keksintö olisi patentoitavissa, sen on oltava teollisesti käyttökelpoinen, 

uusi ja keksinnöllinen. Keksinnöllisyyden edellytyksenä on, että tietokoneella toteutettu keksintö 

saa aikaan teknisen lisäyksen . 

 

4 artikla 

 

Poikkeukset patentoitavuudesta 

 

1. Tietokoneohjelma sinänsä ei voi olla patentoitavissa oleva keksintö. 

 

2. Tietokoneella toteutetun keksinnön ei katsota tuovan teknistä lisäystä pelkästään sen 

perusteella, että siinä käytetään tietokonetta, verkkoa tai muuta ohjelmoitavaa laitetta. 

Patentoitavissa eivät siis ole keksinnöt, joissa toteutetaan tietokoneohjelmien, riippumatta siitä onko 

ne ilmaistu lähdekoodina, kohdekoodina tai missä tahansa muussa muodossa, avulla 

liiketoimintamenetelmiä taikka matemaattisia tai muita menetelmiä eikä saada aikaan muuta 

teknistä vaikutusta kuin normaali fysikaalinen vuorovaikutus ohjelman ja sen tietokoneen, verkon 

tai muun ohjelmoitavan laitteen välillä, jossa ohjelma suoritetaan.  
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5 artikla 

 

Patenttivaatimuksen muoto 

 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tietokoneella toteutetulle keksinnölle voidaan hakea 

patenttisuojaa tuotteena, toisin sanoen ohjelmoituna tietokoneena, ohjelmoituna tietokoneiden 

verkkona tai muuna ohjelmoituna laitteena, tai tällaisen tietokoneen, tietokoneiden verkon tai 

laitteen suorittamana prosessina, joka suoritetaan ohjelmallisesti. 

 

2. Patenttivaatimusta, joka koskee tietokoneohjelmaa joko sellaisenaan tai tietovälineellä, ei 

hyväksytä, ellei kyseinen ohjelma tietokoneeseen, ohjelmoituun tietokoneiden verkkoon tai muuhun 

ohjelmoitavaan laitteeseen ladattuna ja sellaisessa suoritettuna aktivoi tuotetta tai prosessia, jolle on 

haettu patenttisuojaa samalla patenttihakemuksella 1 kohdan mukaisesti. 

 

6 artikla 

 

Suhde direktiiviin 91/250/ETY 

 

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville keksinnöille myönnettyihin patentteihin perustuvat 

oikeudet eivät vaikuta direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklan nojalla sallittuihin toimiin erityisesti 

niiden analysointia ja yhteentoimivuutta koskevien säännösten mukaisesti. 
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7 artikla 

 

Seuranta 

 

Komissio seuraa tietokoneella toteutettujen keksintöjen vaikutuksia innovointiin ja kilpailuun 

Euroopassa ja kansainvälisesti samoin kuin niiden vaikutuksia yhteisön yrityksiin, erityisesti pk-

yrityksiin, sekä avoimen lähdekoodin yhteisöön ja sähköiseen kaupankäyntiin. 

 

8 artikla 

 

Kertomus direktiivin vaikutuksista 

 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle … päivään …kuuta …* mennessä 

kertomuksen: 

 

a) tietokoneella toteutettuja keksintöjä koskevien patenttien vaikutuksista 7 artiklassa 

tarkoitettuihin seikkoihin; 

 

b) siitä, ovatko patentin voimassaoloaikaa ja patentoitavuudelle asetettujen vaatimusten ja 

etenkin uutuuden, keksinnöllisyyden ja patenttivaatimusten asianmukaisen laajuuden 

määrittämistä koskevat säännöt asianmukaisia ja olisiko toivottavaa ja oikeudellisesti 

mahdollista tehdä näihin sääntöihin muutoksia ottaen huomioon yhteisön kansainväliset 

velvoitteet; 

                                                 
*  Viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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c) siitä, onko havaittu ongelmia niissä jäsenvaltioissa, joissa uutuus- ja 

keksinnöllisyystutkimuksia ei suoriteta ennen patentin myöntämistä, ja jos on, olisiko 

suotavaa toteuttaa toimia tällaisiin ongelmiin puuttumiseksi; 

 

d) siitä, onko havaittu vaikeuksia, jotka liittyvät tietokoneella toteutettujen keksintöjen 

patenttisuojan ja direktiivin 91/250/ETY mukaisen tietokoneohjelmien tekijänoikeussuojan 

väliseen suhteeseen, tai patenttijärjestelmän väärinkäyttöä, joka liittyy tietokoneella 

toteutettuihin keksintöihin ; 

 

e) siitä, miten tämän direktiivin vaatimukset on otettu huomioon Euroopan patenttiviraston 

käytännössä ja sen tutkimusohjeissa; 

 

f) näkökohdista, joiden osalta saattaa olla tarpeen valmistella diplomaattikonferenssia Euroopan 

patenttisopimuksen tarkistamiseksi; 

 

g) tietokoneella toteutettuja keksintöjä koskevien patenttien vaikutuksesta yhteentoimivien 

tietokoneohjelmien ja -järjestelmien kehittämiseen ja kaupallistamiseen. 

 

9 artikla 

 

Vaikutuksen arviointi 

 

Komissio arvioi tämän direktiivin vaikutusta 7 artiklan mukaisesti suoritetun seurannan ja 8 artiklan 

mukaisesti laaditun kertomuksen perusteella ja antaa tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle ehdotuksia lainsäädännön muuttamiseksi. 
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10 artikla 

 

Täytäntöönpano 

 

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja 

hallinnolliset määräykset voimaan … päivään …kuuta …* mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä 

komissiolle viipymättä. 

 

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä 

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten 

viittaukset tehdään. 

 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa 

kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

 

11 artikla 

 

Voimaantulo 

 

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

 

                                                 
*  Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä. 
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12 artikla 

 

Osoitus 

 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

 

Tehty Brysselissä  

 

 Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

 Puhemies Puheenjohtaja 
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I JOHDANTO 

 

1. Komissio esitti 20.2.2002 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta1. Ehdotus perustuu EY:n 

perustamissopimuksen 95 artiklaan.  

 

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 19.9.20022. 

 

3. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 24.9.20033. 

 

4. Komissio ei ole esittänyt muutettua ehdotusta. 

 

5. Neuvosto vahvisti 7. maaliskuuta 2005 yhteisen kantansa perustamissopimuksen 

251 artiklan mukaisesti. 

 

II EHDOTUKSEN TAVOITE 

 

6. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansalliset patenttilait 

tietokoneella toteutettujen keksintöjen osalta ja selkeyttää niiden patentoitavuuden 

edellytyksiä. 

 

III YHTEINEN KANTA 

 

Johdanto-osan kappaleet 

 

7. Neuvosto on muuttanut tai yhdistänyt useita komission ehdotuksessa olleita johdanto-

osan kappaleita ja lisännyt muutaman kappaleen. Neuvosto on näin sisällyttänyt tekstiin 

kokonaan, osittain tai uudelleen muotoiltuna Euroopan parlamentin tarkistukset 1, 2, 88, 

3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 ja 13. Johdanto-osan kappaleisiin tehtyihin tärkeimpiin 

muutoksiin viitataan jäljempänä vastaavien artiklojen kohdalla. 

 

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

 

1 artikla (Soveltamisala) 

 

8. 1 artikla hyväksyttiin sellaisena kuin se on komission ehdotuksessa. Euroopan 

parlamentti ei myöskään ole esittänyt muutoksia tähän artiklaan. 

 

2 artikla (Määritelmät) 

 

9. Neuvosto on a alakohdassa osittain noudattanut Euroopan parlamentin tarkistuksia 

36, 42 ja 117 poistamalla "tietokoneella toteutettua keksintöä" koskevasta määritelmästä 

sanat "joka sisältää yhden tai useamman ensi näkemältä uuden" sillä perusteella, että 

kyseiset sanat ovat tarpeettomia ja voivat aiheuttaa sekaannusta suhteessa uutuustestiin, 

jota sovelletaan minkä tahansa keksinnön patentoitavuutta arvioitaessa. 

 

10. Artiklan b alakohdassa neuvosto: 

 

− korvasi englanninkielisessä tekstissä käsitteen "technical field" käsitteellä "field of 

technology", jota käytetään yleisesti patenttilainsäädäntöä koskevissa 

kansainvälisissä sopimuksissa kuten TRIPS-sopimuksessa; 

 

− lisäsi sanat "uusi ja" selventämään "teknistä lisäystä" koskevia kriteereitä; 

 

− lisäsi toisen lauseen, joka on periaatteessa komission ehdotuksen 4 artiklan 

3 kohdan säännös hieman muutettuna, sen selventämiseksi, että vaikka tietyn 

tietokoneella toteutetun keksinnön tuomaa teknistä lisäystä arvioitaessa voidaan 

ottaa huomioon muitakin kuin teknisiä piirteitä, patenttivaatimuksen on 

sisällettävä myös teknisiä piirteitä. Ajatus on osittain yhtenevä Euroopan 

parlamentin tarkistusten 16, 100, 57, 99, 110 ja 70 kanssa. 
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Komission ehdotuksen 3 artikla (Tietokoneella toteutetut keksinnöt osana tekniikan 

alaa) 

 

11. Tässä artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan kansallisessa 

lainsäädännössään, että tietokoneella toteutetut keksinnöt kuuluvat johonkin tekniikan 

alaan. Euroopan parlamentin tarkistuksen 15 mukaisesti neuvosto päätti poistaa 

3 artiklan katsoen, että tällainen yleinen velvoite olisi vaikeaa sisällyttää kansalliseen 

lainsäädäntöön. Neuvosto päätti sitä vastoin johdanto-osan 13 kappaleessa vahvistaa 

komission ehdotuksen johdanto-osan 11 kappaleeseen sisältynyttä asiaan liittynyttä 

lausumaa. 

 

3 artikla (komission ehdotuksen 4 artikla) (Patentoitavuuden edellytykset) 

 

12. Neuvosto yhdisti komission ehdotuksen 4 artiklan kaksi ensimmäistä kohtaa yhdeksi 

kohdaksi ja sisällytti joitakin sanamuotoa koskevia muutoksia tekstin selkeyttämiseksi. 

Uusi teksti noudattaa täsmälleen Euroopan parlamentin tarkistuksen 16 mukaista 

4 artiklan 1 kohdan sanamuotoa. 

 

13. Kuten aikaisemmin on jo mainittu, komission ehdotuksen 4 artiklan 3 kohta on 

sisällytetty 2 artiklan b alakohdassa olevaan määritelmään "tekninen lisäys", koska sen 

katsottiin kuuluvan pikemminkin määritelmiin kuin artiklaan, jonka otsikkona on 

"Patentoitavuuden edellytykset". 

 

4 artikla (Poikkeukset patentoitavuudesta) 

 

14. Väärinkäsitysten välttämiseksi neuvosto sisällytti tämän artiklan 1 kohtaan selkeän 

toteaman siitä, että tietokoneohjelma sinänsä ei voi olla patentoitavissa oleva keksintö. 
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15. 2 kohdassa, joka vastaa Euroopan parlamentin tarkistusta 17, pyritään selventämään, 

mitä tämän direktiivin puitteissa voidaan patentoida, ja se on luettava yhdessä johdanto-

osan 14 ja 16 kappaleen kanssa, jotka vastaavat Euroopan parlamentin tarkistuksia 85, 

7 ja 8. Neuvosto lisäsi kuitenkin sanat "riippumatta siitä onko ne ilmaistu lähdekoodina, 

kohdekoodina tai missä tahansa muussa muodossa" selventämään sitä, mitä tarkoitetaan 

"keksinnöillä, joihin sisältyy tietokoneohjelmia". 

 

5 artikla (Patenttivaatimuksen muoto) 

 

16. 1 kohta hyväksyttiin sellaisena kuin se on komission ehdotuksessa. 

 

17. 2 kohta lisättiin sen selventämiseksi, että joissakin olosuhteissa ja tiukkojen edellytysten 

mukaisesti patentti voi käsittää tietokoneohjelmaa koskevan patenttivaatimuksen joko 

sellaisenaan tai tietovälineellä. Neuvosto katsoo, että näin direktiivi olisi sekä Euroopan 

patenttiviraston että jäsenvaltioiden voimassa olevan käytännön mukainen. 

 

6 artikla (Suhde direktiiviin 91/250/ETY) 

 

18. Neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 19 katsoen, että tarkistus on 

selkeämpi kuin komission ehdotuksen teksti. Neuvosto poisti viittaukset 

puolijohdetuotteiden piirimalleista tai tavaramerkeistä annettuihin säännöksiin, koska 

niiden katsottiin olevan tarpeettomia tässä yhteydessä. 

 

19. Neuvosto ei ottanut huomioon Euroopan parlamentin tarkistusta 76, koska se katsoi 

tarkistuksen olevan liian avoin ja TRIPS-sopimuksen vastainen. Neuvosto katsoi, että 

kysymys yhteentoimivuudesta tulee riittävästi katetuksi jo 6 artiklalla ja yleisten 

kilpailusääntöjen soveltamisella. Tämä on selvitetty neuvoston yhteisen kannan 

johdanto-osan 21 ja 22 kappaleessa. 
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7 artikla (Seuranta) 

 

20. Neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 71.  

 

8 artikla (Kertomus direktiivin vaikutuksista) 

 

21. Neuvosto säilytti komission ehdotuksen tekstin ja lisäisi siihen seuraavat asiat: 

− b alakohta: lisättiin sanat "patentin voimassaoloaikaa ja" kuten Euroopan 

parlamentti ehdotti tarkistuksessaan 92; neuvosto lisäsi myös Euroopan 

parlamentin tarkistuksen 25 mukaisesti maininnan yhteisön kansainvälisistä 

velvoitteista; 

− d alakohta: neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 23: 

− e alakohta: neuvoston otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 26; 

− f alakohta: neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 25, mutta 

poisti viittauksen yhteisöpatenttiin, koska viittaus olisi tässä yhteydessä tarpeeton; 

− g kohta: neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 89 

asiasisällön, mutta kannatti selkeämpää sanamuotoa. 

 

Neuvosto yhteisen kannan 9 artikla (Vaikutuksen arviointi) 

 

22. Neuvosto otti huomioon Euroopan parlamentin tarkistuksen 27. 

 

10 artikla (komission ehdotuksen 9 artikla) (Täytäntöönpano) 

 

23. Toisin kuin Euroopan parlamentti, joka kannatti 18 kuukauden täytäntöönpanoaikaa 

(tarkistus 28), neuvosto kannatti 24 kuukauden täytäntöönpanoaikaa. 
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11 artikla (Voimaantulo) ja 12 artikla (Osoitus) (komission ehdotuksen 10 ja 11 artikla) 

 

24. Neuvosto otti huomioon komission ehdotuksen tekstin. 

 

IV EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET, JOITA EI OTETTU HUOMIOON  

 

25. Huolellisen tarkastelun jälkeen neuvosto ei voinut ottaa huomioon seuraavia Euroopan 

parlamentin tarkistuksia: 88 (ensimmäinen 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 (osittain), 60, 

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

 

26. Neuvosto katsoi, että osa näistä tarkistuksista oli tarpeettomia (tarkistukset 88 

(ensimmäinen lause), 31, 75, 94), epäselviä ja mahdollisesti sekaannusta aiheuttavia 

(tarkistukset 36, 42, 117, 72, 104, 120) ja että osa ei liity suoranaisesti käsiteltävänä 

oleviin aiheisiin (tarkistukset 95, 24, 81) tai noudata vakiintunutta käytäntöä 

(tarkistukset 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111) tai että osa olisi Euroopan 

yhteisön ja sen jäsenvaltioiden TRIPS-sopimusten ja patenttilainsäädännön yleisten 

periaatteiden mukaisten kansainvälisten velvoitteiden vastaisia (tarkistukset 84, 114, 

125, 107, 69, 55/REV, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V YHTEENVETO 

 

27. Neuvosto otti yhteisessä kannassaan huomioon huomattavan määrän Euroopan 

parlamentin ehdottamia tarkistuksia. Neuvosto pyrkii yhteisessä kannassaan 

oikeudenhaltijoiden ja muiden asiaan liittyvien osapuolten väliseen kohtuulliseen ja 

toteutettavissa olevaan tasapainoon. Komissio katsoi neuvoston yhteisen kannan olevan 

kokonaisuudessaan tasapainoinen ja hyväksyi sen tyydyttävänä välitysratkaisuna. 

 

________________________ 
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ILMOITUS: A-KOHTA 
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö 
Vastaanottaja: Neuvosto 
Ed. asiak. nro: 14574/04 PI 71 CODEC 1225 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
Kom:n ehd. nro: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella 

toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 
– Yhteinen kanta 
– Neuvoston perustelut 

 
 

1. Komissio toimitti 20.2.2002 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta1, joka perustuu EY:n 

perustamissopimuksen 95 artiklaan. 

 

2. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 19.9.20022. 

 

3. Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 24.9.20033. 

                                                 
1  EYVL C 151, 25.6.2002, s. 129. 
2  EUVL C 61, 14.3.2003, s. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. Neuvosto (kilpailukyky) pääsi 2583. istunnossaan 18.5.2004 poliittiseen yhteisymmärrykseen 

edellä mainittua direktiiviä koskevasta yhteisestä kannasta; Espanjan valtuuskunta äänesti 

vastaan ja Itävallan, Belgian ja Italian valtuuskunnat pidättäytyivät äänestämästä. 

 

5. Yhteisen kannan teksti, sellaisena kuin se on lingvistijuristien viimeistelemänä, on 

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

 

6. Ehdotus yhteistä kantaa koskeviksi neuvoston perusteluiksi on asiakirjassa 11979/04 PI 61 

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

 

7. Pysyvien edustajien komitea päätti 2077. kokouksessaan 15.12.2004 suosittaa, että neuvosto 

 

• vahvistaisi yhteisen kannan (Espanjan valtuuskunta äänesti vastaan ja Itävallan, Belgian 

sekä Italian valtuuskunnat pidättäytyivät äänestämästä) jonkin tulevan istuntonsa 

esityslistan A-kohtana sellaisena kuin se on asiakirjassa 11979/04 PI 61 CODEC 962 + 

COR 1 (es) + COR 2 (de) sekä hyväksyisi neuvoston perustelut sellaisina kuin ne ovat 

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

 
• merkitsisi pöytäkirjaansa tämän ilmoituksen lisäyksessä olevat lausumat. 

 

8. Neuvostoa pyydetään noudattamaan suositusta. 
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LISÄYS A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN 
Lähettäjä: Neuvoston sihteeristö 
Vastaanottaja: Neuvosto 
Ed. asiak. nro: 14574/04 PI 61 CODEC 962 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
Kom:n ehd. nro: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella 

toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 
– Yhteinen kanta 
– Neuvoston perustelut 

 
 

 

Neuvostolle toimitetaan liitteessä lausumat merkittäviksi sen neuvoston istunnon pöytäkirjaan, jossa 

edellä mainittu yhteinen kanta vahvistetaan. 

 

 

________________________ 
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LIITE 

 

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävät lausumat 

 

 

1. Komission lausuma 

 

Komissio katsoo, että 6 artiklassa yhdessä johdanto-osan 22 kappaleen kanssa sallitaan 

tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklassa 

tarkoitetut toimet, mukaan luettuina yhteentoimivuuden varmistamiseksi tarvittavat toimet, 

ilman että tarvitaan patenttioikeuden haltijan suostumus. 

 

2. Unkarin lausuma 

(Unkarin valtuuskunnan toimittama englanninkielinen käännös) 

 

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevan direktiiviehdotuksen osalta 

Unkarin hallitus hyväksyy siinä asetetut päämäärät ja erityisesti seuraavat kohdat: 

 

– oikeusvarmuuden lisääminen ja näin ollen ennustettavuuden varmistaminen, mikä on 

tärkeää taloudellisia kysymyksiä koskevan päätöksenteon kannalta 

– sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen poistamalla jäsenvaltioiden 

oikeuskäytäntöjen eroavuudet  

– eurooppalaisen tietotekniikkateollisuuden kilpailukyvyn vahvistaminen 

maailmanmarkkinoilla 

– innovoinnin ja luovan toiminnan edistäminen tällä tärkeällä tekniikan alalla. 

 

Unkari kannattaa tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevan yhteisön 

lainsäädännön hyväksymistä patentoitavuutta koskevien selkeiden sääntöjen laatimiseksi ja 

jäsenvaltioiden erilaisten käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. 
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Unkari korosti 17. ja 18.5.2004 pidetyssä kilpailukykyneuvoston istunnossa, jossa 

hyväksyttiin direktiiviehdotuksen tarkistukset, että direktiivissä olisi edellä mainittujen 

tavoitteiden lisäksi otettava huomioon myös pk-yritykset. Koska kyseisessä istunnossa 

hyväksytyillä tarkistuksilla pyrittiin tähän päämäärään, Unkari kannatti ehdotusta keskustelun 

kuluessa järjestetyssä äänestyksessä. 

 

Unkari kiinnittää kuitenkin erityistä huomiota markkinatoimijoiden etuihin, erityisesti pk-

yritysten osalta, sen varmistamiseksi, että niiden edut otetaan asianmukaisesti huomioon 

yhteispäätösmenettelyn tulevissa vaiheissa ja direktiivin täytäntöönpanon aikana. 

 

3. Alankomaiden lausuma 

 

Alankomaiden kuningaskunta katsoo, että tietokoneella toteutettujen keksintöjen 

patentoitavuutta koskeva yhdenmukaistamisdirektiivi on erittäin tärkeä. Osana jäsenvaltioiden 

määräenemmistöä Alankomaat pääsi ensimmäisessä käsittelyssä 18.5. poliittiseen 

yhteisymmärrykseen yhteisestä kannasta. Alankomaiden parlamentti ilmoitti kantanaan, että 

poliittinen yhteisymmärrys ei tarjoa tarpeeksi takeita ohjelmistojen patentoinnin lisääntymisen 

ehkäisemiseksi. Alankomaat ottaa tämän näkökohdan huomioon, kun direktiiviä käsitellään 

uudelleen toisessa käsittelyssä. 

 

Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentointia 

koskevat säännöt Euroopan unionissa ja selventää, mitkä keksinnöt ovat patentoitavissa ja 

mitkä eivät. 

 

Tältä perustalta Alankomaat haluaa vahvistaa selkeästi, että direktiivillä olisi annettava takeet 

siitä, että keksinnöt, jotka eivät ole teknisiä tai keksinnöllisiä, sekä liiketoimintamenettelyt ja 

pelkät ohjelmistot suljetaan patentoitavuuden ulkopuolelle. Tämä siksi, että tämän kaltainen 

patentointi ei edistä innovointikykyä. 
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Viime aikoina on käyty julkista ja poliittista keskustelua direktiiviehdotuksesta ja 

tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoinnista yleensä. Direktiivin toisessa käsittelyssä 

Alankomaat vahvistaa edellyttävänsä, että tietokoneella toteutettujen keksintöjen 

patentoitavuutta koskevat säännöt ja täytäntöönpanokäytäntö ovat tarpeeksi selkeät ja että 

edellä mainitut epätoivottavat patentoinnin muodot torjutaan. 

 

Näin ollen Alankomaat ei voi kannattaa toisessa käsittelyssä sellaista direktiivitekstiä, jolla 

horjutetaan patentoitavuuden ja patentoitavuuden ulkopuolelle jättämisen välistä tasapainoa. 

 

4. Latvian lausunto 

 

Latvia kannatti 17. ja 18.5.2004 pidetyssä kilpailukykyneuvostossa tietokoneella toteutettujen 

keksintöjen patentoitavuutta koskevaa direktiiviä, se pitää sitä hyvin merkittävänä ja on yhtä 

mieltä direktiivissä esitetyistä tavoitteista. 

 

Latvia kannattaa sitä, että tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskeva 

yhteisön lainsäädäntö olisi yhdenmukaistettava Euroopan unionissa ja että olisi oltava selvyys 

siitä, mitkä tietokoneella toteutetut keksinnöt ovat patentoitavissa ja mitkä eivät. 

 

Tältä perustalta Latvia haluaa vahvistaa selkeästi, että käsiteltävänä olevan direktiivitekstin 

tavoitteena on sulkea patentoitavuuden ulkopuolelle keksinnöt, jotka eivät ole teknisiä tai 

keksinnöllisiä, sekä liiketoimintamenettelyt ja pelkät ohjelmistot. Perusteena on se, että tämän 

kaltainen patentointi ei edistä innovointikykyä. Direktiivillä olisi varmistettava se, että se on 

kaikkien kansainvälisten sopimusten mukainen. 

 

Muissa Latviassa käydyissä direktiiviä koskevissa keskusteluissa on ilmennyt, että 

direktiivillä voisi olla huomattava vaikutus tietotekniikkateollisuuden alalla toimiviin pieniin 

ja keskisuuriin yrityksiin sekä koko kotimaisen teollisuuden kehittämiseen. Teollisuuspiirit 

ovat olleet huolissaan siitä, että tekstissä on edelleen joitain epävarmoja asioita.  
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Edellä mainitut syyt huomioon ottaen Latvia voi tulevaisuudessa hyväksyä tietokoneella 

toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevan direktiivin, jos siinä säilytetään 

tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuuden ja patentoitavuuden ulkopuolelle 

jättämisen välinen tasapaino. 

 

 
________________________ 
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toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta 
– Yhteinen kanta 
– Neuvoston perustelut 

 
 

Neuvostolle toimitetaan liitteessä uusi lausuma merkittäväksi sen neuvoston istunnon pöytäkirjaan, 

jossa edellä mainittu yhteinen kanta vahvistetaan. 

 

________________________ 
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LIITE 

 

 

Neuvoston pöytäkirjan merkittävä lausuma 

 

5. Puolan lausuma 

 

Ottaen huomioon, että direktiiviehdotusta on tarpeen tarkastella edelleen oikeusvarmuuden 

vahvistamiseksi ja erityisesti pk-yritysten taloudellisten etujen sekä tutkimuksen ja 

teknologian kehittämisen alalla toteutettavien toimien suojaamiseksi, Puola toteaa, että 

esitetyistä varaumista huolimatta kilpailukykyneuvoston istunnossa 18.5.2004 päästiin 

poliittiseen yhteisymmärrykseen yhteisestä kannasta, joka johti direktiiviehdotuksen toiseen 

käsittelyyn.  

 

Puola kannattaa direktiivin valmistelua ohjanneita tavoitteita, erityisesti sitä, että on tarpeen:  

 

– parantaa tietokoneella toteutettujen keksintöjen suojan avoimuutta ja oikeusvarmuutta, 

mikä on erityisen tärkeää tietotekniikan alalla toimivien luonnollisten ja 

oikeushenkilöiden tekemien taloudellisten päätösten kannalta,  

 

– yhdenmukaistaa kyseisen alan erilaiset käytännöt EU:n jäsenvaltioissa,  

 

– estää mahdollisuus patentoida muita kuin teknisiä keksintöjä (teknologian alaan 

kuulumattomia keksintöjä), keksinnöllisyyden ominaisuudet omaamattomia keksintöjä, 

liiketoimintamenetelmiä ja tietokoneohjelmia sinänsä,  

 

– kehittää ympäristö, joka edistää keksintöjen tekemistä teollisuuden ja 

tietojenkäsittelyopin piirissä.  

 

Puola toteaa kuitenkin, että useat 18.5.2004 pidetyn neuvoston istunnon perusteella laaditun 

ehdotustekstin keskeiset säännökset eivät täytä sen odotuksia.  
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Puola kannattaa voimakkaasti yksiselitteisiä oikeudellisia välineitä, joilla varmistetaan se, että 

tietokoneella toteutetut keksinnöt ovat patentoitavissa, mutta tietokoneohjelmat tai niiden osat eivät 

missään tapauksessa ole. Näin ollen Puola ilmoittaa kannattavansa direktiiviehdotusta sen toisessa 

käsittelyssä neuvostossa ainoastaan, jos esitetyillä muutoksilla kielletään tietokoneohjelmien 

patentointi. 

 

Direktiiviehdotus ei tämänhetkisessä muodossaan täytä Puolan odotuksia seuraavista syistä:  

 

1. Vaikka direktiiviehdotus (4 artiklassa) vaikuttaa kieltävän tietokoneohjelman pitämisen 

patentoitavissa olevana keksintönä, se itse asiassa antaa mahdollisuuden (5 artiklan 2 kohdan 

nojalla) suojata patentilla tietokoneohjelmat sinänsä tapauksissa, joissa patenttihakemuksen 

kohdetta koskee useampi suoja. 

 

2. Ehdotuksessa todetaan, että myös tietokoneohjelmia voidaan pitää tietokoneella toteutettuina 

keksintöinä, koska ne kuuluvat tekniikan alaan ja niitä koskee näin ollen TRIPS-sopimuksen 

27 artiklan määräys. Koska direktiiviehdotuksessa tulkitaan TRIPS-sopimusta näin laajasti, 

mikä ei ole hyväksyttävissä, se on ristiriidassa eurooppapatenttien myöntämistä koskevan 

yleissopimuksen 52 artiklan 2 ja 3 kohdan kanssa. Kyseisten kohtien mukaan 

tietokoneohjelmia sinänsä ei pidetä keksintöinä. 

 

3. Ehdotuksessa pidetään tietokoneen yksinkertaista käyttöä luonteeltaan teknisenä, mikä on 

ristiriidassa sekä eurooppapatenttien myöntämistä koskevassa yleissopimuksessa ja Puolan 

oikeusjärjestelmässä vahvistettujen keksinnön perusluonteen ja käsitteen kanssa. 

 

4. Ehdotuksessa ei varmisteta yhteentoimivuuden suojaa, joka on mahdollista TRIPS-

sopimuksen 30 artiklan nojalla. Direktiiviehdotuksessa sallitaan käänteinen tekniikka ja 

takaisinmallinnukset vastaavalla tavalla kuin tietokoneohjelmien tekijänoikeudellista suojaa 

koskevan direktiivin säännöksissä. Vaikka kyseisen direktiivin säännöksissä esitetyt 

poikkeukset ovat riittäviä tekijänoikeuden ollessa kyseessä, direktiiviehdotuksen 6 artiklassa 

ei tosiasiallisesti velvoiteta patentin haltijaa varmistamaan yhteentoimivuutta. 
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Lisäksi direktiiviehdotukseen sisältyy Puolan näkemyksen mukaan tiettyjä oikeudellisia 

epäjohdonmukaisuuksia, useita epämääräisiä säännöksiä ja sellaisilla käsitteillä selitettyjä termejä, 

joiden määritelmiä ei ole ehdotuksessa. 'Tekniikan alan' ja 'teknisen' määritelmät ovat tästä hyvä 

esimerkki. Ehdotuksesta puuttuu selkeä toteamus siitä, että tietokoneiden, tietokoneiden verkkojen 

tai muiden laitteiden ohjelmointi ei ole tekniikan ala.  

 

Johdanto-osassa (8 kappaleessa) todetaan, että direktiivillä pyritään estämään se, että Euroopan 

patenttisopimuksen määräyksiä tulkittaisiin eri tavoin. Tämä on määrä saavuttaa 

yhdenmukaistamalla tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevat kansalliset 

oikeudelliset säännöt. Tästä säädetään sekä johdanto-osan 5 kappaleessa että 10 artiklassa, jossa 

velvoitetaan suoraan jäsenvaltiot hyväksymään direktiivin noudattamisen edellyttämä lainsäädäntö 

sekä täytäntöönpanoa koskevat ja hallinnolliset asetukset. Tämä on ristiriidassa johdanto-osan 

18 kappaleen kanssa; sen mukaan tällaisten keksintöjen oikeudellinen suoja ei edellytä sellaisen 

erityislainsäädännön luomista, jolla korvattaisiin kansallinen patenttilainsäädäntö. Lisäksi 

direktiivissä itsessään pelkästään vahvistetaan oikeudellinen status quo. 

 

Direktiivin säännösten yksityiskohtaisen analyysin perusteella voidaan päätellä, että kansalliseen 

lainsäädäntöön on lisättävä patentoitavissa olevan, tietokoneella toteutetun keksinnön uusi 

määritelmä. Direktiiviehdotuksessa määritellään tietokoneella toteutettu keksintö siten, että kustakin 

tietokoneeseen asennetusta ja siinä suoritetusta ohjelmasta tulee keksintö. Toisaalta 

direktiiviehdotus ei teknistä sisältöä määritellessään erota riittävällä tavalla toisistaan keksinnön 

teknisiä ja muita kuin teknisiä piirteitä. 2 artiklan b kohdassa ja 3 artiklassa annetaan ymmärtää, että 

patentoitavissa voi olla keksintö, jonka antama lisäys tekniikan tasoon on ainoastaan sen muussa 

kuin teknisessä osassa.  

 

Direktiivin tekstissä on useissa tapauksissa tarpeen korostaa keksinnön teknistä luonnetta. Näin 

ollen on suositeltavaa selventää, että tietokoneella toteutetut keksinnöt olisi suojattava ainoastaan, 

jos ne rajoittuvat sellaisiin tuotteisiin kuten ohjelmoituihin teknisiin laitteisiin tai tällaisella laitteella 

suoritettuun tekniseen operaatioon.  

 



 
16120/04 ADD 2  tih/AHL/ah 5 
 DG C I   FI 

Puola katsoo myös, että ottaen huomioon asiaan liittyvät erittäin vaikeat oikeudelliset kysymykset, 

asiakirjan tulevassa käsittelyssä olisi oltava tukena asiakirja, jossa on esimerkkejä keksinnöistä, 

jotka ovat patentoitavissa ja keksinnöistä jotka eivät sitä ole. Tällaiset esimerkit toimisivat tulkinta-

apuna tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuutta koskevien tuomioistuinten päätösten 

teossa. 

 

Puolan mukaan edellä mainittuun asiakirjaan on myös tarpeen sisällyttää alustava arviointi 

mahdollisista direktiivin täytäntöönpanosta johtuvista oikeudellisista ja taloudellisista seurauksista.  

 

Puola haluaa lopuksi korostaa, että direktiivin käsittelyn taustalla olevat tavoitteet voidaan saavuttaa 

ainoastaan siinä tapauksessa, että siinä otetaan käyttöön yksiselitteiset oikeudelliset välineet, jotka 

tekevät mahdottomaksi tietokoneohjelmien tai niiden osien patentoimisen, mutta jotka samalla 

mahdollistavat tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuuden. Puola pyrkii 

lainsäädäntötyön myöhemmissä vaiheissa päättäväisesti näiden edellytysten täyttymiseen. Puola on 

pyrkimyksissään vakuuttunut siitä, että tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoimista 

koskevien kysymysten asianmukainen ratkaiseminen on tärkeä tekijä tehostettaessa Euroopan 

talouden kilpailukykyä ja lujitettaessa eurooppalaista tutkimusaluetta. 

 

 

________________________ 
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LIITE 

 

Neuvoston pöytäkirjaan merkittävä lausuma 

 

6. Tanskan lausuma 

 

Tanska kannatti neuvoston toukokuussa 2004 hyväksymää kompromissia ehdotuksesta 

direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta sillä perusteella, että 

ehdotus varmistaisi selkeämmät säännöt tälle alalle ja että suoritettaisiin nykyisten 

käytäntöjen kodifiointia kuitenkin siten, että samalla estettäisiin muiden kuin teknisten 

tuotteiden patentoitavuus. 

 

Tanska osallistuu näin ollen neuvoston kautta ehdotuksesta Euroopan parlamentin kanssa 

käytäviin neuvotteluihin. Niissä Tanska pitää erityisen tärkeänä sitä, että varmistetaan pääsy 

yhteentoimivuuteen, että vain tekniset keksinnöt voidaan patentoida ja että pelkkiä 

ohjelmistoja tai liiketoiminnallisia menettelyjä ei voida patentoida. Tanska pyrkii siis 

tulevissa neuvotteluissa varmistamaan, että nämä seikat otetaan huomioon tekstissä 

tasapainoisella tavalla. 

 

7. Kyproksen tasavallan lausuma 

 

Vaikka Kyproksen tasavallan hallitus kannattaa tietokoneella toteutettujen keksintöjen 

patentoitavuutta koskevan direktiiviehdotuksen tavoitteita, varsinkin alan erilaisten 

käytäntöjen yhdenmukaistamista EU:n jäsenvaltioissa, avoimuuden lisäämistä, 

oikeusvarmuuden vahvistamista ja selkeitä edellytyksiä tietokoneella toteutettujen keksintöjen 

suojaamiselle, direktiiviehdotuksen olisi kuitenkin oltava selkeämpi sen suhteen, mitä 

keksintöjä voidaan patentoida ja mitä ei. Tämä on erittäin tärkeää tietotekniikan alalla 

toimiville yksittäisille henkilöille, organisaatioille ja varsinkin pk-yrityksille sekä kotimaisen 

tuotannonalan kehittämisen kannalta, ja siten se tehostaa kilpailukykyä ja tutkimusalaa. 

 

 

________________________ 
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2002/0047 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO 
EUROOPAN PARLAMENTILLE 

 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta ehdotukseen tietokoneella toteutettujen 
keksintöjen patentoitavuudesta annettavaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi 

1. TAUSTAA 

Ehdotus toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(asiakirja KOM(2002) [92] lopullinen – [2002]/[0047]COD)1 

 

20. helmikuuta 2002 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa2 

 

19. syyskuuta 2002 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä3 

 

24. syyskuuta 2002 

Yhteinen kanta4 vahvistettiin 

 

7. maaliskuuta 2005 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

Tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta annettavaa direktiiviä koskevassa 
ehdotuksessa on tavoitteena yhdenmukaistaa kansallisen patenttilainsäädännön säännökset, 
jotka koskevat sellaisia keksintöjä, joiden suorittaminen pohjautuu tietokoneisiin. Säännöt, 
joita kansalliset tuomioistuimet ja patenttivirastot soveltavat arvioidessaan tähän alaan 
kuuluvien patenttien ja hakemusten pätevyyttä, saatetaan ehdotetulla direktiivillä Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimen valvontaan. Euroopan patenttivirasto myöntää useita tähän alaan 
kuuluvia patentteja, ja siksi Euroopan patenttijärjestön hallintoneuvostoa voitaisiin pyytää 
tarkastelemaan Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten mukauttamista.  

                                                 
1 EYVL C 151, 25.6.2002, s. 129, KOM(2002) 92 lopullinen. 
2 EUVL C 61, 14.3.2003, s. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
4 alaviite lisätään myöhemmin 
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3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

3.1 Yleiset huomiot 

Neuvosto on määräenemmistöllä vahvistanut yhteisen kannan, jossa on otettu huomioon 
sisällöllisesti noin 25 niistä tarkistuksista, joita parlamentti teki ensimmäisessä käsittelyssä. 
Komissio on ilmoittanut hyväksyvänsä yhteisen kannan, vaikka se eroaa joissakin kohdin 
komission alkuperäisestä ehdotuksesta. Komissio katsoo kaiken kaikkiaan, että yhteisessä 
kannassa on saatu aikaan hyväksyttävä tasapaino oikeudenhaltijoiden etujen sekä 
kilpailijoiden ja kuluttajien etujen välille (myös avoimen lähdekoodin yhteisössä). Tämän 
tasapainon takeena ovat myös 7 artiklan mukaiset uudet edellytykset, joiden mukaan 
komission on seurattava tietokoneella toteutettujen keksintöjen vaikutuksia erityisesti pk-
yrityksiin sekä avoimen lähdekoodin yhteisöön. 

Komissio toteaa, että direktiivissä käsitellään edelleen komission ehdotuksen perusteluissa 
esiin tuotua keskeistä tavoitetta, joka on patenttisäädösten yhdenmukaistaminen 
jäsenvaltioiden välillä ja epäselvän oikeudellisen tilanteen ratkaiseminen. On tärkeä huomata, 
että tähän mennessä ei ole annettu yhtään sellaista yhteisön säädöstä, joka vaikuttaisi yleiseen 
patenttilainsäädäntöön joko horisontaalisesti tai tietokoneella toteutettuihin keksintöihin 
kohdennetusti. Uusi direktiivi mahdollistaisikin ensimmäistä kertaa sen, että tätä alaa koskeva 
patenttilainsäädäntö saadaan selvästi yhteisön oikeudenkäyttövallan piiriin.  

Jos direktiiviä ei anneta, yhteisön toimielimet eivät pystyisi valvomaan tätä Euroopan 
talouteen kuuluvaa tärkeää alaa vaan valvonta jäisi yksinomaan kansallisten patenttivirastojen 
ja oikeusistuinten sekä Münchenissä sijaitsevan Euroopan patenttiviraston tehtäväksi.  

3.1.1 Tietokoneohjelmatuotetta koskevat patenttivaatimukset 

Vaikka komission ehdotuksessa ei nimenomaisesti sallittu patenttivaatimuksia, jotka koskevat 
tietokoneohjelmia joko sellaisenaan tai tietovälineellä, komissio on hyväksynyt yhteisen 
kannan 5 artiklan 2 kohdan, sillä on katsottava, että kohta liittyy (olemassa olevien) 
patenttioikeuksien täytäntöönpanokelpoisuuteen eikä patentoitavuuden laajuuden 
suurentamiseen. Tämän vahvistuksena on erillinen viittaus 5 artiklan 1 kohtaan, kuten 
jäljempänä todetaan. Tekstiä on kenties vielä selvennettävä, sillä voi syntyä toisistaan 
poikkeavia tulkintoja, kun tarkastellaan yhdessä 5 artiklan 2 kohtaa sekä poikkeusta, jolla 
suljetaan ulkopuolelle tietokoneohjelmat sinänsä (kuten 4 artiklan 1 kohdassa nimenomaisesti 
säädetään). 

Toimet, jotka koskevat tietokoneohjelmia joko sellaisenaan tai tietovälineellä, voivat antaa 
aiheen patenttiloukkauksessa avustamisesta johtuviin menettelyihin, vaikka 5 artiklan 
2 kohdan säännöksiä vastaavat säännökset puuttuisivat. Toisin sanoen 5 artiklan 2 kohta 
helpottaa laillisten oikeuksien täytäntöönpanoa, sillä kyseisen kohdan mukaan tällaiset toimet 
voivat muodostaa välittömiä loukkauksia eikä niissä siis ole kyse pelkästään avustamisesta. 
Tämä on erityisen tärkeää kansallisten rajojen yli vaikuttavissa loukkauksissa, sillä 
jäsenvaltioiden tuomioistuimilla ei ole toimivaltaa avustamista koskevissa tapauksissa, jotka 
toteutuvat kansallisen alueen ulkopuolella. 

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan loppuosasta käy kuitenkin selvästi ilmi, että 
patenttivaatimuksen kohteena olevan tietokoneohjelman (joko sellaisenaan tai tietovälineellä) 
on aktivoitava patentoitavissa oleva tuote tai prosessi, jolle on haettu patenttisuojaa samalla 
patenttihakemuksella (ja joka kuuluu 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan). On siis varmaa, 
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että 5 artiklan 2 kohta ei voi antaa suojaa, joka vastaa tietokoneohjelmille sinänsä tarkoitettua 
patentoitavuutta; tämän vahvistaa myös yhteisen kannan selkeä sanamuoto varsinkin 
4 artiklan 1 ja 2 kohdassa.  

3.1.2 Yhteentoimivuus 

Komissio haluaa edistää voimakkaasti yhteentoimivuutta innovoinnin ja kilpailun 
tukemiseksi. Tämä on johdonmukaista komission ehdotuksessa määritettyjen tavoitteiden 
kanssa, joiden mukaan halutaan turvata uusiin, keksinnöllisiin ja teollisesti käyttökelpoisiin 
keksintöihin suunnatut investoinnit. On tärkeä huomata, että patentoitua keksintöä koskevan 
riittävän tiedottamisen vaatimus saattaa helpottaa tietokoneella toteutettujen keksintöjen 
yhteentoimivuuden saavuttamisen kannalta hyödyllisten tietojen saamista.  

Komission sitoutumista yhteentoimivuuden ja innovaatiotoiminnan edistämistä koskevaan 
tavoitteeseen osoittaa myös se, että 6 artiklassa nimenomaisesti säilytettiin olemassa olevat 
tekijänoikeuslainsäädännön mukaiset yhteentoimivuutta koskevat poikkeukset. 

Komissio uskoo, että neuvoston yhteinen kanta pysyy johdonmukaisena näiden tavoitteiden 
kanssa. Patentoitavuuden edellytykset on säilytetty samantasoisina uudessa 3 ja 4 artiklassa 
(yhdessä 2 artiklan kanssa). Kuten yhteistä kantaa koskevaan neuvoston pöytäkirjaan 
liitettävässä komission lausumassa (ks. jäljempänä) todetaan, komissio katsoo, että 
6 artiklassa yhdessä johdanto-osan 22 kappaleen kanssa sallitaan tietokoneohjelmien 
oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut toimet, 
mukaan luettuina yhteentoimivuuden varmistamiseksi tarvittavat toimet, ilman että tarvitaan 
patenttioikeuden haltijan suostumus.  

Komissio on myös tyytyväinen, että 8 artiklan d ja g alakohdassa on tehostettu 
yhteentoimivuuden takeita säätämällä, että komission on raportoitava, miten direktiivin 
voimaantulo on vaikuttanut yhteentoimivuustilanteeseen.  

Ottaen huomioon yhteentoimivuuden edistämistä koskevan yhteisön tavoitteen komissio 
aikoo helpottaa neuvoston ja parlamentin kantojen lähentämistä ottamalla huomioon 
tarkistuksia, joita molemmat toimielimet esittivät ensimmäisessä käsittelyssä.  

Johdanto-osan 21 kappaleessa muistutetaan lisäksi, että kilpailusääntöjä ja erityisesti 
perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa sovelletaan silloin, kun määräävässä markkina-
asemassa oleva toimittaja kieltäytyy sallimasta patentoidun tekniikan käyttöä 
yhteentoimivuuden saavuttamiseksi. Kyseisiä artikloja soveltamalla myötävaikutetaan näin 
ollen edellä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. On kuitenkin huomattava, että kaikkia 
tämän alan mahdollisia ongelmia ei pystytä ratkaisemaan pelkästään kilpailulainsäädännön 
avulla.  

3.2 Komission kanta Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymiin 
tarkistuksiin 

Tarkistukset, jotka komissio hyväksyy kokonaan: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 
71, 92, 23, 26, 27. 

Tarkistukset, jotka komissio hyväksyy pienin muutoksin: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

Tarkistukset 88 ja 89 on hyväksytty, mutta korjatussa muodossa. 
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Tarkistuksesta 107 (=69) hyväksyttiin osa (periaate, jonka mukaan lisäyksen tekniikan tasoon 
on oltava uusi), ja osaa tarkistuksen 76 tekstistä on käytetty johdanto-osan 17 kappaleessa 
ratkaisuna kysymykseen, joka oli tarkistuksen kohteena. 

3.3 Neuvostossa käytyjen keskustelujen yhteydessä tehdyt muutokset 

Johdanto-osan 1 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 1. 

Johdanto-osan 5 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 2. 

Johdanto-osan 8 kappale 

Neuvosto on sisällyttänyt tähän uuteen kappaleeseen parlamentin tarkistuksen 3 sekä 
jälkimmäisen puoliskon tarkistuksesta 88. Keskusteluissa katsottiin, että tarkistuksen 88 
alkuosa osa oli ilmaistu vastaavalla tavalla mutta selvemmin tarkistuksessa 3. 

Johdanto-osan 12 ja 13 kappale 

Neuvosto on siirtänyt komission ehdotuksen johdanto-osan 11 kappaleen ensimmäisen osan 
komission ehdotuksen johdanto-osan 12 kappaleeseen. 

Komission ehdotuksen johdanto-osan 13 kappale (poistettu) 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 34 (=115). 

Johdanto-osan 14 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 85. 

Johdanto-osan 15 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 7. 

Johdanto-osan 16 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 8. 

Johdanto-osan 17 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 9. 

Johdanto-osan 18 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 86, kuitenkin muokattuna siten, että sanamuoto 
vastaa artiklaosaa ja vakiintunutta patenttikäsitteistöä (ilmaus ”tavanomaisten” korvataan 
ilmauksella ”ilmeisten tai epäteknisten”). 
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Johdanto-osan 20 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 11. 

Johdanto-osan 21 kappale 

Ottaen huomioon yhteentoimivuutta koskevan kysymyksen neuvosto on tehnyt tähän 
johdanto-osan kappaleeseen muutoksen, jonka lähtökohtana on parlamentin tarkistus 76.  

Johdanto-osan 22 kappale 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 13. 

2 artikla 

Neuvosto poisti 2 artiklan a alakohdassa olevan komission viittauksen ensi näkemältä uusiin 
piirteisiin. Neuvosto lisäsi 2 artiklan b alakohtaan parlamentin tarkistuksesta 107 (=69) osan, 
jonka mukaan teknisen lisäyksen on oltava uusi, ja lisäsi alakohtaan komission ehdotuksen 
4 artiklan 3 kohdasta uuden lauseen, jossa määritetään, miten tekninen lisäys arvioidaan.  

Komission ehdotuksen 3 artikla (poistettu) 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 15. 

3 artikla 

Neuvosto toisti ja yhdisti komission ehdotuksen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan yhdeksi kohdaksi 
parlamentin tarkistuksen 16 mukaisesti ja siirsi komission ehdotuksen 4 artiklan 3 kohdan 
pääasiallisen sisällön 2 artiklan b alakohtaan, kuten edellä todetaan.  

4 artikla 

Neuvosto lisäsi uuden 4 artiklan. 4 artiklan 1 kohdassa tuodaan esiin periaate, jonka mukaan 
tietokoneohjelma sinänsä ei voi olla patentoitavissa oleva keksintö. 4 artiklan 2 alakohta on 
parlamentin tarkistus 17, johon on lisätty joitakin ilmauksia sen selventämiseksi, että 
ulkopuolelle suljettu ohjelma ei ole patentoitavissa missään muodossa (esim. lähdekoodi tai 
kohdekoodi). 

5 artikla 

Neuvosto lisäsi 5 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan patenttivaatimusta, joka koskee 
tietokoneohjelmaa joko sellaisenaan tai tietovälineellä, ei hyväksytä, ellei kyseinen ohjelma 
aktivoi tuotetta tai prosessia, jolle on haettu patenttisuojaa 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
samalla patenttihakemuksella. 

6 artikla 

Neuvosto muutti 6 artiklaa parlamentin tarkistuksen 19 mukaisesti ja sisällytti siihen 
viittaukset sovellettaviin direktiivin 91/250/ETY artikloihin. 

7 artikla 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 71. 
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8 artikla 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistukset 92, 23, 25 ja 26 sekä tarkistuksen 89 asiasisällön. 
Neuvosto lisäsi 8 artiklan b alakohtaan maininnan yhteisön kansainvälisistä velvoitteista. 
Maininta tarkoittaa lähinnä TRIPS-sopimusta. Tarkistuksella 25 lisätystä f alakohdasta 
poistettiin viittaus yhteisöpatenttiin, koska viittaus ei kuulu nykyisen direktiivin 
soveltamisalaan. Uudessa g alakohdassa toistetaan tarkistuksen 89 taustalla olevat 
pyrkimykset neuvoston kannattamassa selkeämmässä sanamuodossa.  

9 artikla 

Neuvosto hyväksyi parlamentin tarkistuksen 27. 

10 artikla 

Neuvosto vahvisti 24 kuukauden täytäntöönpanoajan (aikaa ei ollut määritelty komission 
ehdotuksessa). Parlamentti oli 18 kuukauden kannalla. 

3.4 Komission kanta neuvoston yhteiseen kantaan 

Komissio tukee kaiken kaikkiaan neuvoston yhteistä kantaa, koska siinä on säilytetty 
alkuperäisen ehdotuksen mukainen tasapaino ja selkeytetty eräitä näkökohtia, joita 
parlamentti piti tärkeinä. Useimmat neuvoston tekemät muutokset perustuvat parlamentin 
tarkistuksiin, joita komissio oli jo ilmoittanut voivansa kannattaa. Jäljempänä on yhteenveto 
jäljelle jäävistä eroista neuvoston yhteisen kannan ja komission alkuperäisen ehdotuksen 
välillä. 

Komission ehdotuksen johdanto-osan 13 kappale (poistettu) 

Komissio voi hyväksyä poiston, sillä kappaleen pääasiallinen sisältö on siirretty johdanto-
osan 16 kappaleeseen parlamentin tarkistuksen 8 mukaisesti.  

Johdanto-osan 21 kappale  

Komissio kannattaa uutta sanamuotoa, sillä siinä vahvistetaan, että vakiintuneiden 
kilpailusääntöjen soveltaminen on asianmukainen tapa ratkaista yritysten väliset mahdolliset 
kilpailukysymykset. Näin ollen 81 ja 82 artiklan soveltaminen myötävaikuttaa osaltaan tämän 
direktiivin taustalla olevien tavoitteiden saavuttamiseen. Kyseisessä johdanto-osan 
kappaleessa esitetään erikseen esimerkki mahdollisesta yhteentoimivuutta koskevasta 
kilpailuongelmasta: määräävässä markkina-asemassa oleva toimittaja kieltäytyy sallimasta 
patentoidun tekniikan käyttöä, jota tarvitaan pelkästään kahden eri tietokonejärjestelmän tai 
verkon konventioiden konversion varmistamiseen niiden välisen yhteyden ja tietojenvaihdon 
mahdollistamiseksi. 

2 artikla 

Edellytys, jonka mukaan teknisen lisäyksen on oltava uusi, voidaan hyväksyä. 
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4 artikla 

Tämän artiklan uudessa 1 kohdassa todetaan nykyinen lainsäädäntö, ja komissio pitää lisäystä 
hyväksyttävänä, sillä komission lähtökohtana oli selventää nykyistä lainsäädännöllistä 
tilannetta eikä muuttaa sitä.  

Komissio voi myös hyväksyä 2 kohdassa olevan selvennyksen. 

5 artikla 

Komissio voi kokonaispaketin huomioon ottaen antaa tukensa 2 kohdan lisäämiselle, sillä 
lisäys selventää hyödyllisellä tavalla niitä edellytyksiä, joiden täyttyessä tietyn tyyppiset 
patenttivaatimukset voidaan hyväksyä. Sitä paitsi muut säännökset tasapainottavat tätä 
lisäystä.  

6 artikla 

Komissio on tämän selventävän lisäyksen kannalla, sillä on loogista viitata asiaankuuluviin 
yhteentoimivuutta koskeviin säännöksiin tarkasti.  

10 artikla 

Komissio voi hyväksyä 24 kuukauden täytäntöönpanoajan, vaikkakin se olisi pitänyt 
parempana parlamentin ehdottamaa lyhyempää aikaa. 

4. PÄÄTELMÄT 

Komissio katsoo voivansa hyväksyä neuvoston yhteisen kannan, sillä siinä on säilytetty 
alkuperäisen ehdotuksen tavoitteena ollut tasapaino. Nykyinen sanamuoto kannustaa 
riittävästi innovointiin tällä alalla ja antaa vapauden myydä uusia tuotteita sekä tarjoaa 
samalla oikeudenhaltijoille mahdollisuuden panna oikeutensa täytäntöön tehokkaalla mutta 
oikeasuhteisella tavalla loukkaajia vastaan. Yhteisön tasolla toteutettu yhdenmukaistaminen 
on takeena siitä, että kyseisten oikeuksien täytäntöönpano on johdonmukaista kaikkialla 
Euroopan unionissa. Siksi se helpottaa yhtenäismarkkinoiden tehokasta toimintaa.  

Komissio kehottaa parlamenttia osallistumaan rakentavasti toimielinten väliseen 
vuoropuheluun, jotta kyseiset tavoitteet täyttävä direktiivi voidaan antaa. Lisäksi komissio on 
valmis panostamaan jatkossa direktiiviä koskeviin olennaisiin kysymyksiin yhdessä 
parlamentin ja neuvoston kanssa varsinkin siksi, että se on sitoutunut edistämään 
yhteentoimivuutta.  

5. KOMISSION LAUSUMA 

Yhteisen kannan hyväksymistä käsittelevään neuvoston pöytäkirjaan merkitään seuraava 
lausuma: 

”Komissio katsoo, että 6 artiklassa yhdessä johdanto-osan 22 kappaleen kanssa sallitaan 
tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 91/250/ETY 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetut toimet, mukaan luettuina yhteentoimivuuden varmistamiseksi tarvittavat toimet, 
ilman että tarvitaan patenttioikeuden haltijan suostumus.” 




