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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2004/   /EB 

 

dėl kompiuterinių išradimų patentabilumo 

 

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

 

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį, 

 

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą, 

 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

 

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos2, 

                                                 
1 OL C 61, 2003 3 14, p. 154.  
2 2003 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 77 E, 2004 3 26, p.230), Tarybos 

bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir Europos Parlamento pozicija 
(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 
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kadangi: 

 

(1) vidaus rinkos sukūrimas reiškia apribojimų laisvam judėjimui ir konkurencijos iškraipymų 

panaikinimą, sukuriant palankią inovacijoms ir investicijoms aplinką. Šiuo požiūriu patentų 

teikiama išradimų apsauga yra pagrindinis sėkmingo vidaus rinkos funkcionavimo veiksnys. 

Veiksminga, skaidri ir suderinta kompiuterinių išradimų apsauga visose valstybėse narėse yra 

būtina, siekiant remti ir skatinti investicijas šioje srityje. 

 

(2) Egzistuoja kompiuterinių išradimų apsaugos, teikiamos skirtingų valstybių narių 

administracinės bei teismų praktikos, skirtumai. Tokie skirtumai galėtų sudaryti kliūtis 

prekybai ir taip trukdytų tinkamam vidaus rinkos veikimui. 

 

(3) Tokie skirtumai galėtų dar padidėti, valstybėms narėms priimant naujas ir skirtingas 

administracines praktikas arba jeigu skirtingai plėtojama esamus teisės aktus aiškinanti 

nacionalinė teismų praktika. 

 

(4) Kompiuterių programų platinimo ir naudojimo visose technologijų srityse bei jų platinimo per 

internetą visame pasaulyje pastovus augimas yra svarbus technologinių inovacijų veiksnys. 

Todėl būtina užtikrinti palankiausią aplinką kompiuterių programų kūrėjams ir naudotojams 

Bendrijoje. 
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(5) Todėl teisinės normos, reglamentuojančios kompiuterinių išradimų patentabilumą turėtų būti 

suderintos taip, kad atsirandantis teisinis apibrėžtumas ir patentabilumui būtinų reikalavimų 

lygis užtikrintų galimybę pažangioms įmonėms išradingo technologijų proceso dėka gauti 

maksimalią naudą bei skatintų investicijas ir inovacijas. Teisinį apibrėžtumą taip pat užtikrins 

tai, kad, kilus abejonių dėl šios direktyvos aiškinimo, nacionaliniai teismai gali, o 

nacionaliniai paskutinės instancijos teismai privalo prašyti Teisingumo Teismo sprendimo. 

 

(6) Bendrija ir jos valstybės narės yra saistomos Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių 

aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), patvirtintos 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos 

sprendimu 94/800 dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų 

patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu 1. 

Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS) 27 

straipsnio 1 dalis numato, kad patentuoti galima visus  išradimus, ar tai būtų produktai ar 

procesai, visose technologijų srityse, jeigu jie nauji, išradimo lygio ir turi pramoninį 

pritaikomumą. Taip pat pagal minėtą straipsnį patento teises galima įgyti ir jomis naudotis 

nepriklausomai nuo technologijų srities. Atitinkamai šie principai turėtų būti taikomi 

kompiuteriniams išradimams. 

                                                 
1 OL L 336, 1994 12 23, p. 1. 
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(7) Pagal 1973 m. spalio 5 d. Miunchene pasirašytą Europos patentų išdavimo konvenciją (toliau 

- Europos patentų konvencija) ir valstybių narių patentų įstatymus, kompiuterių programos, 

taip pat atradimai, mokslo teorijos, matematiniai metodai, estetiniai kūriniai, žaidimų, 

intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai bei informacijos teikimo būdai 

aiškiai nėra laikomi išradimais ir todėl nėra patentabilūs. Tačiau ši išimtis taikoma ir 

pateisinama tik tiek, kiek patento paraiška arba patentas yra susiję su pirmiau minėtais 

dalykais ar pačia veikla, kadangi minėti dalykai ir pati veikla nepriklauso technologijų sričiai. 

 

(8) Šios direktyvos tikslas – užkirsti kelią skirtingam Europos patentų konvencijos nuostatų dėl 

patentabilumo ribų aiškinimui. To padarinys – teisinis apibrėžtumas – turėtų prisidėti prie 

palankaus klimato investicijoms ir inovacijoms programinės įrangos srityje skatinimo.  

 

(9) Patentinė apsauga leidžia išradėjams turėti naudos iš savo kūrybos. Patento teisės saugo 

inovacijas visos visuomenės interesų labui ir jomis neturėtų būti naudojamasi 

antikonkurenciniu būdu. 

 

(10) Pagal 1991 m. gegužės 14 d. Tarybos direktyvą 91/250/EEB dėl kompiuterių programų 

teisinės apsaugos1 autorių teisių apsauga kaip literatūros kūriniui taikoma originalios 

kompiuterių programos išraiškai bet kuria forma. Tačiau autorių teisių apsauga netaikoma 

idėjoms ir principams, kuriais remiasi bet kurie kompiuterių programos elementai. 

                                                 
1  OL L 122, 1991 5 17, p. 42. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 93/98/EEB (OL 

L 290 1993 11 24, p. 9). 
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(11) Tam, kad bet kuris išradimas butų laikomas patentabiliu, jis turėtų būti techninio pobūdžio, 

t.y. priklausyti technologijų sričiai. 

 

(12) Išradimams galioja bendra sąlyga: kad jie būtų išradimo lygio, jie turėtų techniniu įnašu 

prisidėti prie technikos lygio. 

 

(13) Todėl, nepaisant to, kad kompiuterinis išradimas priklauso technologijų sričiai, tačiau 

techniniu įnašu neprisideda prie technikos lygio, pavyzdžiui, jeigu konkretus įnašas neturi 

techninio pobūdžio, jis neturės išradimo lygio ir todėl nebus patentabilus. 

 

(14) Vien tik kitu atveju nepatentabilaus metodo taikymas tokiai įrangai kaip kompiuteris, nėra 

savaime pakankamas pagrindas daryti išvadą, kad esama techninio įnašo. Todėl kompiuterinis 

verslo metodas, duomenų apdorojimo metodas arba kitas metodas, kuriame vienintelis įnašas į 

technikos lygį yra ne techninis, negali būti patentabilus išradimas. 

 

(15) Jeigu įnašas į technikos lygį susijęs vien tik su nepatentabiliu dalyku, išradimas negali būti 

patentabilus, nepriklausomai nuo to, kaip šis dalykas pateikiamas išradimo apibrėžtyje. 

Pavyzdžiui, reikalavimas dėl techninio įnašo negali būti apeinamas vien tik patento 

apibrėžtyje nurodant technines priemones. 
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(16) Be to, algoritmas iš esmės yra ne techninis ir todėl negali būti techninis išradimas. Tačiau 

algoritmą naudojantis metodas gali būti patentabilus, jeigu šis metodas naudojamas techninei 

problemai spręsti. Tačiau bet kuris tokiam metodui išduotas patentas neturėtų monopolizuoti 

pačio algoritmo arba jo panaudojimo patente nenumatytomis sąlygomis. 

 

(17) Patentais suteikiamų išimtinių teisių apimtis nustatoma išradimo apibrėžtyje, aiškinamoje 

remiantis aprašymu arba brėžiniais. Į kompiuterinius išradimus turėtų būti pretenduojama bent 

jau nurodant tokį produktą, kaip programuojamoji įranga, arba tokia įranga vykdomą procesą. 

Todėl jeigu atskiri programinės įrangos elementai naudojami nerealizuojant produktų arba 

procesų, į kuriuos teisėtai pretenduojama, toks naudojimas nebus patento pažeidimas. 

 

(18) Kompiuteriniai išradimai nereikalauja, kad būtų sukurta atskira teisės aktų visuma, pakeičianti 

nacionalinės patentų teisės taisykles. Nacionalinės patentų teisės taisyklės išlieka esminiu 

kompiuterinių išradimų teisinės apsaugos pagrindu. Ši direktyva tik paaiškina esamą teisinę 

situaciją, siekiant užtikrinti teisinįapibrėžtumą, skaidrumą, teisės aktų suprantamumą ir 

išvengiant tendencijų, nukreiptų į tokių nepatentabilių metodų, kaip akivaizdžios arba 

netechninės procedūros ir verslo metodai, patentavimą. 

 

(19) Ši direktyva turėtų apsiriboti tam tikrų principų, taikomų tokių išradimų patentabilumui, 

nustatymu; tokie principai pirmiausia skirti užtikrinti, kad technologijų sričiai priklausantiems 

ir esantiems techniniu įnašu išradimams būtų taikoma apsauga, ir, atvirkščiai, užtikrinti, kad 

techninio įnašo nesudarantiems išradimams – tokia apsauga nebūtų taikoma. 
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(20) Bendrijos pramonės konkurencingumas, palyginus su jos pagrindiniais prekybos partneriais, 

padidės, jeigu bus pašalinti dabartiniai kompiuterinių išradimų teisinės apsaugos skirtumai ir 

jei teisinė situacija bus skaidri. Esant dabartinei tradicinės apdirbamosios pramonės 

tendencijai perkelti savo veiklą į žemų gamybos sąnaudų šalis už Bendrijos ribų, intelektinės 

nuosavybės ir, ypač, patentų apsaugos svarba yra akivaizdi. 

 

(21) Ši direktyva neturėtų pažeisti Sutarties 81 ir 82 straipsnių taikymo, ypač tais atvejais, kai 

dominuojantis tiekėjas atsisako leisti naudoti patentuotus metodus, kurie reikalingi 

vieninteliam tikslui – užtikrinti dviejose skirtingose kompiuterių sistemose ar tinkluose 

naudojamų standartinių ir priimtų procedūrų konversiją taip, kad būtų galimas tarpusavio 

duomenų perdavimas bei mainai. 

 

(22) Už išradimus, kuriems taikoma ši direktyva, išduodamų patentų suteikiamos teisės neturėtų 

turėti įtakos veiksmams, kurie leidžiami pagal Direktyvos 91/250/EEB 5 ir 6 straipsnius, ypač 

jų nuostatas dėl dekompiliavimo ir suderinamumo. Visų pirma, veiksmams, kuriems pagal 

Direktyvos 91/250/EEB 5 ir 6 straipsnius nebūtinas teisių turėtojo leidimas kompiuterių 

programos ar su ja susijusių autorių teisių turėtojo atžvilgiu, ir kuriems, jeigu nebūtų tų 

straipsnių, toks leidimas būtų būtinas, neturėtų būti reikalaujama teisių turėtojo leidimo 

kompiuterių programos ar su ja susijusių patento teisių turėtojo atžvilgiu. 
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(23) Kadangi šios direktyvos tikslo – suderinti nacionalines taisykles dėl kompiuterinių išradimų, 

valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos 

lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali 

patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą ši direktyva 

neviršija būtinų priemonių nurodytam tikslui pasiekti, 

 

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ: 

1 straipsnis 

 

Taikymo sritis 

 

Šia direktyva nustatomos kompiuterinių išradimų patentabilumo taisykles. 

 

2 straipsnis 

 

Sąvokų apibrėžimai 

 

Šioje direktyvoje taikomi tokie sąvokų apibrėžimai: 

 

(a) „kompiuterinis išradimas“ – bet kuris išradimas, atliktas naudojant kompiuterį, kompiuterinį 

tinklą ar kitą programuojamą įrangą, išradimas, kurio vienas ar keli požymiai visiškai ar iš 

dalies realizuojami kompiuterių programa arba kompiuterių programomis; 
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(b) „techninis įnašas“ – įnašas į technikos lygį technologijų srityje, kuris yra naujas ir nėra 

akivaizdus technikos specialistui. Techninis įnašas vertinamas atsižvelgiant į technikos lygio 

ir patento apibrėžties apimties, kaip visumos, į kurią turi įeiti techniniai požymiai, 

nepriklausomai nuo to, ar kartu ar atskirai nuo netechninių požymių, skirtumą. 

 

 

3 straipsnis 

 

Patentabilumo sąlygos 

 

Tam, kad būtų patentabilus, kompiuterinis išradimas privalo turėti pramoninį pritaikomumą, privalo 

būti naujas ir išradimo lygio. Tam, kad būtų išradimo lygio, kompiuterinis išradimas privalo atlikti 

techninį įnašą. 

 

4 straipsnis 

 

Patentabilumo išimtys 

 

1. Pati kompiuterių programa negali būti patentabilus išradimas. 

 

2. Kompiuterinis išradimas nėra laikomas techniniu įnašu vien todėl, kad jam išrasti būtina 

naudoti kompiuterį, tinklą ar kitą programuojamąją įrangą. Atitinkamai kompiuteriniai išradimai, 

kurie yra pateikiami kaip išeities programų tekstai, kaip sukompiliuoti programų tekstai arba bet 

kuria kita forma, kuria įgyvendina verslo, matematinius ar kitokius metodus ir nedaro jokio 

techninio poveikio, išskyrus įprastinę programos ir kompiuterio, tinklo ar kitos programuojamosios 

įrangos, kurioje ji veikia, fizinę sąveiką,nėra patentabilūs. 
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5 straipsnis 

 

Išradimo apibrėžties forma 

 

1. Valstybės narės užtikrina, kad kompiuterinį išradimą būtų galima apibrėžti kaip produktą, 

kuris yra programuojamasis kompiuteris, programuojamasis kompiuterinis tinklas ar kita 

programuojamoji įranga, arba kaip procesas, vykdomas tokiu kompiuteriu, kompiuteriniu tinklu 

arba įranga, naudojant programinę įrangą. 

 

2. Pačiai kompiuterių programai arba nešikliui skirta apibrėžtis neleistina, nebent ta programa, 

pakrauta ir vykdoma kompiuteryje, programuojamame kompiuteriniame tinkle ar kitoje 

programuojamoje įrangoje, įgyvendina produktą arba procesą, reikalaujamus toje pačioje 

patentinėje paraiškoje remiantis 1 dalimi. 

 

6 straipsnis 

 

Ryšys su Direktyva 91/250/EEB 
 

Už išradimus, kuriems taikoma ši direktyva, išduodamų patentų suteikiamos teisės neturi poveikio 

veiksmams, kurie leidžiami pagal Direktyvos 91/250/EEB 5 ir 6 straipsnius, visų pirma nuostatas 

dėl dekompiliavimo ir suderinamumo. 
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7 straipsnis 

 

Stebėsena 

 

Komisija stebi kompiuterinių išradimų poveikį inovacijoms ir konkurencijai Europoje ir tarptautiniu 

mastu bei poveikį Bendrijos įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, atviro kodo 

bendruomenei ir elektroninei komercijai. 

 

8 straipsnis 

 

Pranešimas apie direktyvos rezultatus 

 

Komisija per* pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie: 

 

(a) kompiuterinių išradimų patentų įtaką 7 straipsnyje nurodytiems veiksniams; 

 

(b) tai, ar taisyklės, reglamentuojančios patento galiojimo laiką ir patentabilumo reikalavimai, 

konkrečiai – naujumas, išradimo lygis ir tinkama išradimo apibrėžties apimtis yraadekvačios, 

ir tai, ar nereikėtų bei, atsižvelgiant į tarptautinius Bendrijos įsipareigojimus, teisiškai būtų 

įmanoma, pakeisti tokias taisykles; 

                                                 
* 5 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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(c) tai, ar valstybėms narėms nekilo sunkumų, jeigu naujumo ir išradimo lygio reikalavimai nėra 

išnagrinėjami prieš išduodant patentą, o tuo atveju jeigu tokie sunkumai kyla, ar nereikėtų 

imtis priemonių jiems spręsti; 

 

(d) tai, ar nekilo sunkumų dėl sąsajų tarp kompiuterinių išradimų patentų teikiamos apsaugos ir 

Direktyvoje 91/250/EEB numatytos kompiuterių programų autorių teisių apsaugos, ir ar 

nebuvo padaryta patentų sistemos pažeidimų, susijusių su kompiuteriniais išradimais; 

 

(e) kaip buvo atsižvelgta į šios direktyvos reikalavimus Europos Patentų tarnybos veikloje ir jos 

ekspertizės gairėse; 

 

(f) klausimus, dėl kurių gali reikėti surengti diplomatinę konferenciją, skirtą Europos patentų 

konvencijai peržiūrėti; 

 

(g) kompiuterinių išradimų patentų įtaką suderinamų kompiuterių programų ir sistemų plėtrai ir 

komercializacijai. 

 

9 straipsnis 

Poveikio persvarstymas 

 

Atsižvelgdama į stebėseną, vykdomą pagal 7 straipsnį, ir pranešimą, kuris turi būti parengtas pagal 

8 straipsnį, Komisija persvarsto šios direktyvos poveikį ir prireikus teikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai pasiūlymus dėl jos keitimo. 
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10 straipsnis 

 

Įgyvendinimas 

 

1. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję*, įgyvendina šią 

direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai. 

 

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda 

daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės. 

 

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės 

nuostatų tekstus. 

11 straipsnis 

 

Įsigaliojimas 

 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

                                                 
* Per 2 metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 
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12 straipsnis 

 

Adresatai 

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms. 

 

Priimta Briuselyje, 

 
Europos Parlamento vardu     Tarybos vardu 

      Pirmininkas     Pirmininkas 
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I. ĮŽANGA 

 

1. 2002 m. vasario 20 d. Komisija pateikė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl su 

kompiuteriais susijusių išradimų patentabilumo pasiūlymą 1, grindžiamą EB sutarties 

95 straipsniu. 

 

2. 2002 m. rugsėjo 19 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė savo nuomonę 2. 

 

3. 2003 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamentas pateikė savo nuomonę pirmuoju svarstymu  3. 

 
4. Komisija nepateikė iš dalies pakeisto pasiūlymo. 

 

5. 2004 m. kovo 7 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją pagal EB sutarties 251 straipsnį.  

 

II. TIKSLAS 

 

6. Siūlomos direktyvos tikslas – suderinti nacionalinius patentų įstatymus dėl su 

kompiuteriais susijusių išradimų patentabilumo ir tokio patentabilumo sąlygas padaryti 

skaidresnes. 

 

III. BENDROJI POZICIJA 

 

Konstatuojamosios dalys 

 

7. Taryba iš dalies pakeitė arba sujungė keletą Komisijos pasiūlyme esančių konstatuojamųjų 

dalių ir priėmė kelias papildomas. Atlikdama šį darbą, Taryba visiškai arba iš dalies, arba 

pakeitusi formuluotę priėmė 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 ir 13 Europos 

Parlamento siūlomus pakeitimus. Nuorodos į pagrindinius konstatuojamųjų dalių pakeitimus 

pateikiamos atitinkamuose straipsniuose. 

                                                 
1 OL C 151, 2002 6 25, p. 129. 
2 OL C 61, 2003 3 14, p. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Staipsniai 

 

1 straipsnis (Taikymo sritis) 

 

8. Buvo priimta Komisijos pasiūlyta 1 straipsnio formuluotė. Europos Parlamentas taip pat 

nepateikė šiam straipsniui jokių pakeitimų. 

 

2 straipsnis (Sąvokų apibrėžimai) 

 

9.  a punkte Taryba iš dalies laikosi Europos Parlamento siūlomų 36, 42 ir 117 pakeitimų, 

išbraukdama iš apibrėžimo „su kompiuteriais susijęs išradimas“ žodžius „vienas ar daugiau 

akivaizdžiai nauji“, remdamasi tuo, kad jie nereikalingi ir gali sukelti painiavą dėl jų santykio su 

naujumo ekspertize, kuri atliekama tikrinant bet kurio išradimo patentabilumą. 

 

10. b punkte Taryba: 

 

- terminą „technikos sritis“ pakeitė į „technologijos sritis“, nes šis terminas paprastai 

naudojamas tarptautiniuose susitarimuose dėl patentų teisės, pavyzdžiui, Sutartyje dėl 

intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS); 

 

- įterpė žodžius „naujas ir“, siekdama aiškiai apibrėžti „techninio įnašo“ kriterijų. 

 

- pridėjo antrą sakinį, kuris iš esmės yra šiek tiek pakeista Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 

3 dalies nuostata, siekiant paaiškinti, kad net jei ir galima atsižvelgti į netechninius 

požymius, vertinant konkretaus su kompiuteriais susijusio išradimo techninį įnašą, yra 

privaloma, kad į patentų apibrėžtį taip pat įeitų techniniai požymiai. Šis požiūris iš dalies 

atitinka Europos Parlamento siūlomus 16, 100, 57, 99, 110 ir 70 pakeitimus. 
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Komisijos pasiūlymo 3 straipsnis (Su kompiuteriais susiję išradimai kaip technologijos sritis) 

 

11. Šiame straipsnyje nustatyta valstybių narių prievolė užtikrinti, kad jų nacionalinėje teisėje su 

kompiuteriais susiję išradimai būtų priskiriami technologijos sričiai. Vadovaudamasi Europos 

Parlamento siūlomu 15 pakeitimu, Taryba nusprendė išbraukti 3 straipsnį manydama, kad tokį 

bendro pobūdžio įpareigojimą būtų sudėtinga perkelti į nacionalinę teisę. Dėl to Taryba 

nusprendė sustiprinti 13 konstatuojamojoje dalyje atitinkamą teiginį, pateikiamą Komisijos 

pasiūlymo 11 konstatuojamojoje dalyje. 

 

3 straipsnis (Komisijos pasiūlymo 4 straipsnis) (Patentabilumo sąlygos) 

 

12. Taryba sujungė Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio dvi pirmąsias dalis į vieną, pateikdama 

nedidelius redakcinius pakeitimus, siekiant teksto aiškumo. Naujame tekste pažodžiui 

laikomasi 4 straipsnio 1 dalies formuluotės, kaip siūloma Europos Parlamento 16 pakeitime. 

 

13. Kaip jau minėta, Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 3 dalis buvo įtraukta į „techninio įnašo“ 

sąvokos apibrėžimą pagal 2 straipsnio b punktą, nes buvo manoma, kad ji labiau priklauso 

sąvokų apibrėžimams, nei straipsniui pavadinimu „patentabilumo sąlygos“. 

 

4 straipsnis (Patentabilumo išimtys) 

 

14. Siekdama išvengti nesusipratimų, Taryba įtraukė į šio straipsnio 1 dalį aiškų teiginį, kad pati 

kompiuterių programa nėra patentabilus išradimas. 
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15. 2 dalimi, kuri atitinka Europos Parlamento siūlomą 17 pakeitimą, siekiama paaiškinti, ką 

galima patentuoti pagal šią direktyvą, ir ji turi būti siejama kartu su 14–16 

konstatuojamosiomis dalimis, atitinkančiomis Europos Parlamento siūlomus 85, 7 ir 8 

pakeitimus. Tačiau Taryba įterpė žodžius „kurie yra pateikiami kaip išeities programų tekstai, 

kaip sukompiliuoti programų tekstai arba bet kuria kita forma“, siekdama geriau paaiškinti, ką 

reiškia „su kompiuteriais susiję išradimai“. 

 

 5 straipsnis (Išradimo apibrėžties forma) 

 

16. Buvo priimta Komisijos pasiūlyta 1 dalies formuluotė. 

 

17. Šis straipsnis buvo papildytas 2 dalimi, siekiant paaiškinti, kad tam tikromis aplinkybėmis ir 

vadovaujantis griežtomis sąlygomis, patentas gali apimti kompiuterių programos apibrėžtį, 

nesvarbu, ar ji taikoma tik pačiai kompiuterių programai ar kompiuterių programai su nešikliu. 

Taryba mano, kad tai suderintų direktyvą su standartine esama praktika tiek Europos patentų 

tarnyboje, tiek valstybėse narėse. 

 

6 straipsnis (Ryšys su Direktyva 91/250 EEB) 

 

18. Taryba priėmė Europos Parlamento siūlomą 19 pakeitimą, manydama, kad jis yra aiškesnis 

negu Komisijos pasiūlymo tekstas. Ji išbraukė nuorodas į nuostatas dėl puslaidininkinių 

gaminių topografijų arba prekių ženklų, manydama, kad jos nesusijusios su šiuo kontekstu. 

 

19. Taryba nepritarė Europos Parlamento siūlomam 76 pakeitimui, manydama, kad jis yra 

negalutinis ir prieštarautų TRIPS sutarties nuostatoms. Tarybos nuomone, suderinamumo 

klausimas yra pakankamai aptartas 6 straipsnyje ir taikant bendrąsias konkurencijos taisykles. 

Tai aiškiai paaiškinta Tarybos bendrosios pozicijos 21 ir 22 konstatuojamosiose dalyse. 
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7 straipsnis (Stebėsena) 

 

20. Taryba priėmė Europos Parlamento siūlomą 71 pakeitimą. 

 

8 straipsnis (Pranešimas apie direktyvos rezultatus) 

 

21. Taryba paliko Komisijos pasiūlymo tekstą, įterpdama šiuos papildomus elementus: 

- b punkte: pridėti žodžiai „patento galiojimo laikas“, kaip siūloma Europos Parlamento 

pateiktame 92 pakeitime; be to, atsižvelgdama į Europos Parlamento siūlomą 25 pakeitimą, 

Taryba pateikė formuluotę dėl Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų; 

- d punkte: Taryba priėmė Europos Parlamento siūlomą 23 pakeitimą; 

- e punkte: Taryba priėmė Europos Parlamento siūlomą 26 pakeitimą; 

- f punkte: Taryba priėmė Europos Parlamento siūlomą 25 pakeitimą, tačiau išbraukė nuorodą 

į Bendrijos patentą, motyvuodama tuo, kad ji nesusijusi su šiuo kontekstu. 

- g punkte: Taryba priėmė Europos Parlamento siūlomo 89 pakeitimo esmę, parinkdama 

aiškesnę formuluotę. 

 

Tarybos bendrosios pozicijos 9 straipsnis (Poveikio įvertinimas) 

 

22. Taryba priėmė Europos Parlamento siūlomą 27 pakeitimą. 

 

10 straipsnis (Komisijos pasiūlymo 9 straipsnis) (Įgyvendinimas) 

 

23. Skirtingai nuo Europos Parlamento, kuris įgyvendinimui numatė aštuoniolikos mėnesių 

laikotarpį (28 pakeitimas), Taryba įgyvendinimui numatė dvidešimt keturis mėnesius. 
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11 straipsnis (Įsigaliojimas) ir 12 straipsnis (Adresatai) (Komisijos pasiūlymo 10 ir 11 

straipsniai ) 

 

24. Taryba priėmė Komisijos pasiūlymo tekstą. 

 

IV. EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI, KURIE NEBUVO PRIIMTI 

 

25. Nuodugniai juos apsvarsčiusi, Taryba negalėjo priimti Europos Parlamento siūlomų 88 

(pirmo sakinio), 31, 32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/red., 97, 108, 

38, 44, 118, 45, 16, 100, 57, 99, 110, 70 (iš dalies), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 

76, 24, 81, 93, 94 ir 28 pakeitimų. 

 

26. Tarybos nuomone, kai kurie šių siūlomų pakeitimų buvo nereikalingi (88 (pirmas 

sakinys), 31, 75, 94 pakeitimai), neaiškūs ir gali būti klaidinantys (36, 42, 117, 72, 104, 

120 pakeitimai), neturėjo tiesioginio ryšio su sprendžiamais klausimais (95, 24, 81 

pakeitimai), neatspindėjo nustatytos praktikos (32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 

111 pakeitimai) arba galėtų prieštarauti Europos bendrijos ir jos valstybių narių 

tarptautiniams įsipareigojimams pagal TRIPS sutartį bei bendriems patentų teisės 

principams (84, 114, 125, 107, 69, 55/red., 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 

93). 

 

V. IŠVADOS 

 

27. Bendrojoje pozicijoje Taryba perėmė daugelį Europos Parlamento pasiūlytų pakeitimų. 

Bendrojoje pozicijoje Taryba stengėsi pasiekti tinkamą ir veiksmingą pusiausvyrą tarp 

teisių turėtojų bei kitų suinteresuotų šalių interesų. Komisija pripažino Tarybos 

bendrosios pozicijos bendrą pusiausvyrą, laikydama ją tinkamu kompromisiniu 

pasiūlymų komplektu. 

__________________________ 
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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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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) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą 
 

dėl 

Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos pasiūlymo 
dėl kompiuteriuose diegiamų išradimų patentabilumo 

1- PRIIMTI DOKUMENTAI 

Pasiūlymas EP ir Tarybai pateiktas 
(dokumentas KOM(2002)[92] galutinis – [2002/[0047]COD)1: 

2002 m. vasario 20 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
priėmimo data2: 

2002 m. rugsėjo 19 d. 

Europos Parlamento nuomonės priėmimo data, pirmasis 
svarstymas3: 

2002 m. rugsėjo 24 d. 

Bendrosios pozicijos priėmimo data4: 07.03.2005 

2- KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Pateikiant pasiūlymą dėl direktyvos dėl kompiuteriuose diegiamų išradimų patentabilumo, 
siekiama suderinti nacionalinės patentų teisės nuostatas, reglamentuojančias išradimus, 
kuriuos galima panaudoti tik įdiegus kompiuteryje. Priėmus direktyvą, Europos Teisingumo 
Teismas perims nacionalinių teismų ir patentų biurų, kurie yra atsakingi už šios srities patentų 
galiojimo ir prašymų pagrįstumo įvertinimą, taikomų nuostatų priežiūrą. Kadangi nemažai 
šios srities patentų išduoda Europos patentų biuras, Europos patentų konvencijos 
įgyvendinimo reglamentą vykdyti galima būtų patikėti Europos patentų organizacijos 
administracinei tarybai. 

3- BENDROSIOS POZICIJOS KOMENTARAS 

3.1 Bendrosios pastabos 

Taryba kvalifikuota balsų dauguma priėmė bendrąją poziciją, į kurią iš esmės įtraukti kai 
kurie iš Parlamento 25 pakeitimų, priimtų pirmuoju svarstymu. Komisija pažymėjo, kad 
pritaria bendrajai pozicijai, nors ji tam tikrais aspektais ir skiriasi nuo pradinio Komisijos 

                                                 
1 OL Nr. L 151, 2002 6 25, p.129 COM (2002) 92 galutinis 
2 OL Nr. L 61 , 2003 14 3, p.154 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 įrašyti nuorodą 
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pasiūlymo. Apskirtai Komisija mano, jog bendrojoje pozicijoje pavyko suderinti teisių 
turėtojų, konkurentų bei vartotojų (įskaitant ir atviro kodo bendruomenės) interesus. Pasiektą 
balansą ateityje išsaugos 7 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai Komisijai stebėti kompiuteriuose 
diegiamų išradimų įtaką, ypač poveikį vidutinio dydžio bendrovėms ir atviro kodo 
bendruomenei. 

Komisija pažymi, kad direktyva ir toliau įtvirtina esmines nuostatas, išdėstytas Komisijos 
pasiūlymo aiškinamajame memorandume, tai yra suderina valstybių narių patentų teisę ir 
panaikina teisinį netikrumą šioje srityje. Būtina atkreipti dėmesį, jog iki šiol bendrosios 
patentų teisės nei horizontaliu būdu, nei kalbant tik apie kompiuteriuose diegiamus išradimus 
nereglamentavo nė vienas Bendrijos teisės aktas. Todėl priėmus šią direktyvą, pirmą kartą 
šios srities patentų teisė patektų tiesiogiai Bendrijos jurisdikcijon. 

Jei direktyva nebus priimta, Bendrijos institucijos negalės kontroliuoti šios strateginės 
Europos ekonomikos srities, kurią ir toliau reglamentuotų tik nacionaliniai patentų biurai ir 
teismai bei Miunchene įsikūręs Europos patentų biuras. 

3.1.1 Ieškiniai dėl kompiuterio programų 

Nors Komisijos pasiūlyme nėra aiškiai numatyta teisė teikti ieškinius dėl kompiuterių 
programų ar jų laikmenų, Komisija sutiko su bendrosios pozicijos 5 straipsnio 2 dalimi, kurią 
reikėtų traktuoti kaip sietiną su (galiojančių) patentų teisių gynimu, o ne kaip patentabilumo 
taikymo srities išplėtimu. Tokios traktuotės teisingumą sustiprina tiesioginė sąsaja su 5 
straipsnio 1 dalimi, kaip nurodyta toliau. Iš dalies santykį tarp 5 straipsnio 2 dalies ir pačių 
kompiuterių programų išskyrimas (kaip išsamiai nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje) galima 
trakuoti įvairiai, todėl tekstą būtina tobulinti. 

Veiksmai, susiję su kompiuterių programomis ar jų laikmenomis, galėtų tapti tyrimų, 
nagrinėjančių įtariamus netiesioginius autorių teisių pažeidimus, objektu, net jei nėra 5 
straipsnio 2 daliai ekvivalentiškų nuostatų. Todėl 5 straipsnio 2 dalimi siekiama supaprastinti 
teisėtų reikalavimų vykdymą, ir užtikrinti, kad tokie veiksmai būtų laikomi tiesioginiais, o ne 
netiesioginiais autorių teisių pažeidimais. Tai ypač svarbu nagrinėjant už nacionalinių sienų 
padaromus pažeidimus, nes už valstybės narės teritorijos nustatomi netiesioginiai autorių 
teisių pažeidimai nepriklauso nacionalinių teismų kompetencijai. 

Bet kuriuo atveju, 5 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje aiškiai nurodyta, kad esant 
teisei pretenduoti tiesiogiai į kompiuterių programas ar jų laikmenas, būtina sukurti 
patentabilius produktus arba procesus (patenkančius į 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį) ir 
juos išdėstyti prašyme išduoti patentą. Taigi 5 straipsnio 2 dalis negali būti laikomas 
kompiuterio programų patentabilumo ekvivalentu; šios interpretacijos teisingumą patvirtina 
bendrojoje pozicijoje pateikiami išsamesni aiškinimai, ypač 4 straipsnio 1 ir 2 pastraipos.  

3.1.2. Sąveikumas 

Komisija yra griežtai įsipareigojusi skatinti sąveikumą, kuris spartina inovacijas ir 
konkurenciją. Tai visiškai sutampa su Komisijos pasiūlymo tikslais – padėti apsaugoti 
investicijas į naujus, labai perspektyvius ir pramonėje pritaikomus išradimus. Verta atkreipti 
dėmesį, kad reikalavimas pateikti visus duomenis apie patentuotus išradimus gali palengvinti 
susipažinti su informacija, padėsiančia suderinti kompiuteriuose diegiamus išradimus. 
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Komisija, būdama pasirengusi nuosekliai laikytis 6 straipsnyje nurodytų sąveikumui taikomų 
išimčių, kurių reikalauja autorių teisių apsaugos nuostatos, patvirtina savo įsipareigojimus 
laikytis sąveikumo politikos tikslų ir paspartinti inovacijas. 

Komisija yra įsitikinusi, jog Tarybos bendroji pozicija atitinka šiuos tikslus. Vienodos 
patentabilumo sąlygos išlaikytos 3 ir 4 straipsnyje (skaityti kartu su 2 straipsniu). Kaip 
nurodoma Komisijos pareiškime, kuris bus įrašytas į protokolą, Tarybai priimant bendrąją 
poziciją (žr. toliau), Komisija mano, kad 6 straipsnis kartu su 22 konstatuojamąja dalimi 
leidžia atlikti visus Direktyvos 91/250/EEB dėl kompiuterių programų autorių teisių apsaugos 
5 ir 6 straipsniuose nurodytus veiksmus, įskaitant veiksmus, kurie yra būtini sąveikumui 
užtikrinti, nereikalaujant patento teisių turėtojo leidimo. 

Be to, Komisija sveikina aplinkybę, kad sąveikumo apsauga buvo sustiprinta 8 straipsnio d ir 
g punktuose, atsižvelgiant į Komisijos reikalavimus pranešti apie tai, kaip šios direktyvos 
priėmimas paveikė su sąveikumu susijusią bendrąją padėtį. 

Atsižvelgdama į Bendrijos įsipareigojimus skatinti sąveikumą, Komisija pasirengusi 
paspartinti Tarybos ir Parlamento pozicijų derinimą remiantis pakeitimais, kurias per pirmąjį 
svarstymą pasiūlė abi institucijos.  

Be to, 21 konstatuojamojoje dalyje primenama, kad dominuojančio tiekėjo, atsisakančio leisti 
naudoti patentuotas technologijas sąveikumui siekti, elgesys gali būti skundžiamas dėl 
konkurencijos taisyklių, ypač 81 ir 82 Sutarties straipsnių pažeidimo. Taigi šių straipsnių 
taikymas padeda pasiekti anksčiau išdėstytas užduotis, bet svarbu pastebėti, jog remiantis vien 
tik konkurencijos teise neįmanoma išspręsti visų įmanomų problemų, galinčių iškilti šioje 
srityje. 

.3.2 Atsakymas į Parlamento pirmuoju svarstymu priimtus pakeitimus 

Visiškai pritarta pakeitimams: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 26, 27. 

Pakeitimams pritarta su nedidelėmis pataisomis: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

88 ir 89 pakeitimams pritarta juos papildžius ir patikslinus. 

Daliai pakeitimų 107 (=69) buvo pritarta (pagrindinė mintis, kad techninės priemonės turi būti 
naujos), o dalis 76 pakeitimo teksto panaudota 17 konstatuojamojoje dalyje, nagrinėjant 
problemas, kurias bandoma spręsti šiuo pakeitimu. 

3.3 Pakeitimai, pateikti tariantis su Taryba  

1 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 1 pakeitimui. 

5 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 2 pakeitimui. 
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8 konstatuojamoji dalis 

Į šią naują konstatuojamąją dalį Taryba įtraukė Parlamento 3 pakeitimą ir 88 pakeitimo 
antrąją dalį. Prieita prie nuomonės, kad 3 pakeitime konstatuojama tas pat, kas ir 88 pakeitimo 
pirmoje dalyje, bet aiškiau. 

12 ir 13 konstatuojamosios dalys. 

Taryba perkėlė pirmąją Komisijos pasiūlytos 11 konstatuojamosios dalies pusę į Komisijos 
pasiūlymo 12 konstatuojamąją dalį. 

Komisijos pasiūlymo 13 konstatuojamoji dalis (išbraukta). 

Taryba pritarė Parlamento 34 (=115) pakeitimui. 

14 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 85 pakeitimui. 

15 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 7 pakeitimui. 

16 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 8 pakeitimui. 

17 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 9 pakeitimui. 

18 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 86 pakeitimui, kurį iš dalies pakeitė, kad atitiktų straipsnius ir 
patentų srityje vartojamą terminiją (žodis „trivialus“ pakeistas žodžiais „akivaizdus ar 
netechninis“). 

20 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 11 pakeitimui. 

21 konstatuojamoji dalis 

Taryba šią konstatuojamąją dalį iš dalies pakeitė Parlamento 76 pakeitimo tekstu, taip 
atsižvelgdama į sąveikumo klausimą. 

22 konstatuojamoji dalis 

Taryba pritarė Parlamento 13 pakeitimui. 

2 straipsnis 
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Taryba išbraukė Komisijos pasiūlymo 2 straipsnio a punkte esančią nuorodą į „prima facie 
naujoves“. 2 straipsnio b punkte Taryba pridėjo 107 (=69) pakeitimo dalį, kurioje techninės 
priemonės apibūdinamos kaip naujos ir pridedamas iš Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 3 
dalies paimtas sakinys, skirtas apibrėžianti kaip yra vertinama techninė priemonė. 

Komisijos pasiūlymo 3 straipsnis (išbrauktas) 

Taryba pritarė Parlamento 15 pakeitimui. 

3 straipsnis 

Taryba, atsižvelgdama į Parlamento 16 pakeitimą, pertvarkė ir glaustai išdėstė Komisijos 
pasiūlymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalis vienoje pastraipoje, o Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 3 
dalies esmę perkėlė į 2 straipsnio b punktą, kaip nurodyta anksčiau. 

4 straipsnis 

Tarybą pasiūlė visiškai naują 4 straipsnį. 4 straipsnio 1 dalyje pakartojamas principas, kad pati 
kompiuterio programa negali būti laikoma patentabiliu išradimu. 1 straipsnio 2 dalis – tai iš 
dalies pakeista Parlamento 17 pakeitimu, kuriame nurodoma, jog visos neįtrauktos programos 
formos (pvz., pradinė programa arba galutinė programa) nėra patentabilios. 

5 straipsnis 

Taryba papildė 5 straipsnį 2 dalimi, pagal kurią ieškiniai dėl kompiuterių programų arba jų 
laikmenų nepriimami, nebent ginčytina programa įgyvendina produktą ar procesą dėl kurio 
pateikiamas ieškinys pagal 5 straipsnio 1 dalį to paties patento atžvilgiu.  

6 straipsnis 

Taryba, atsižvelgdama į Parlamento 19 pakeitimą, iš dalies pakeitė 6 straipsnį ir nurodė 
susijusius Direktyvos 91/250/EEB straipsnius, kuriuos šiuo atveju reiktų taikyti. 

7 straipsnis 

Taryba pritarė Parlamento 71 pakeitimui. 

8 straipsnis 

Taryba pritarė Parlamento 92, 23, 25, 26 pakeitimams ir iš esmės pritarė 89 pakeitimui. 8 
straipsnio b punkte ji pridėjo nuorodą dėl Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų. Tai 
suprantama kaip tiesioginė nuoroda į TRIPS susitarimą. 25 pakeitimo f punkte pateikiama 
nuoroda į Bendrijos patentą buvo išbraukta, nes tai nesusiję su šios direktyvos taikymo 
sritimi. Tarybos nuomone, 89 pakeitime pateikiamo naujojo g punkto, kuriame šie ketinimai 
pakartojami, formuluotė aiškesnė. 

9 straipsnis 

Taryba pritarė Parlamento 27 pakeitimui. 

10 straipsnis 
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Tarybos nuomone, perkėlimas turėtų būti įgyvendintas per 24 mėnesius (Komisijos pasiūlyme 
terminas nenurodytas). Parlamentas siūlė 18 mėnesių. 

3.4 Komisijos pozicija dėl Tarybos bendrosios pozicijos 

Komisija iš esmės palaiko Tarybos bendrąją poziciją, nes joje išlaikoma pusiausvyra, 
nustatyta pirminiame pasiūlyme, ir paaiškinami tam tikri Parlamentui rūpimi aspektai. 
Dauguma Tarybos keitimų yra paremti Parlamento pakeitimais, kuriems Komisija jau yra 
pritarusi. Toliau išdėstomi kiti skirtumai tarp Tarybos bendrosios pozicijos ir Komisijos 
pradinio pasiūlymo. 

Komisijos pasiūlymo 13 konstatuojamoji dalis (išbraukta) 

Komisija sutinka su išbraukimu, nes šios dalies esmė plačiau išdėstoma 16 konstatuojamoje 
dalyje, kaip Parlamentas nurodė 8 pakeitime. 

21 konstatuojamoji dalis 

Komisija pritaria naujosioms formuluotėms, nes dar kartą patvirtina, kad nustatytų 
konkurencijos taisyklių laikymasis yra tinkamiausias būdas sureguliuoti tarp bendrovių 
galinčius iškilti konkurencinius klausimus. Todėl 81 ir 82 straipsnių nuostatos padeda pasiekti 
pagrindinius šios direktyvos tikslus. Šioje konstatuojamoje dalyje pateiktas naudingas 
potencialios konkurencinės problemos pavyzdys, kuriame taip pat kalbama apie sveikumą, 
konkrečiai, kai dominuojantis tiekėjas atsisako leisti naudoti patentuotas technologijas, kurios 
reikalingos vieninteliam tikslui – užtikrinti suderinamumą tarp dviejų skirtingų kompiuterių 
sistemų arba tinklų, kad jie galėtų tarpusavyje komunikuoti ir keistis turimais duomenimis. 

2 straipsnis 

Įterptas reikalavimas, kad techninės priemonės būti naujos, laikomas priimtinu. 

4 straipsnis 

Kadangi šio straipsnio 1 dalis įtvirtina egzistuojančias teises normas, o ne keičia dabartinę 
teisinę situaciją, kaip tik to Komisija buvo nurodžiusi vengti, ji laikoma priimtinu pakeitimu. 

Komisija taip pat neprieštarauja straipsnio 2 dalyje pateiktam išaiškinimui. 

5 straipsnis 

Komisija pritaria straipsnio 2 dalies įtraukimui bendrame pasiūlymo kontekste, nes ji padeda 
geriau suvokti sąlygas, kuriomis atitinkami ieškiniai patenkinami arba atmetami, ir yra 
suderinta su kitomis nuostatomis. 

6 straipsnis 

Logiška atsižvelgti į susijusias nuostatas dėl sąveikumo, ypač turint omeny tai, kad Komisija 
pritaria šiam aiškinamajam papildymui. 

10 straipsnis 
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Nors Komisijai labiau tiko Parlamento numatytas trumpesnis perkėlimo terminas, ji 
neprieštarauja, kad direktyva būtų įgyvendinta per dvidešimt keturis mėnesius. 

4- IŠVADOS 

Komisijos nuomone, Tarybos bendroji pozicija išlaiko pusiausvyrą, kurios siekta pirminiame 
pasiūlyme, todėl jai pritaria. Pabrėžtina, kad dabartinės nuostatos suteikia pakankamai 
iniciatyvų šioje srityje ir leidžia parduoti naujus produktus, kartu užtikrindamos efektyvias 
teisių turėtojų galimybes daug veiksmingiau nei buvo iki šiol ginti savo interesus nuo 
pažeidėjų. Kadangi veikla bus derinama visoje Bendrijoje, šios teisės bus vienodai 
užtikrinamos visoje Europos Sąjungoje, o dėl to bendroji rinka veiks sklandžiau. 

Komisija kviečia Parlamentą tęsti konstruktyvią diskusiją tarp institucijų, kad būtų priimta 
minėtus tikslus įgyvendinanti direktyva, ir yra pasirengusi toliau diskutuoti su Taryba bei 
Parlamentu esminiais šios direktyvos klausimais, nepamiršdama savo įsipareigojimų siekti 
sąveikumo. 

5- KOMISIJOS PAREIŠKIMAS 

Šis pareiškimas įtrauktas į Tarybos posėdžio, priėmusio bendrąją poziciją, protokolą: 

„Komisija mano, kad 6 straipsnis kartu su 22 konstatuojamąja dalimi leidžia atlikti visus 
Direktyvos 91/250/EEB dėl kompiuterio programų teisinės apsaugos 5 ir 6 straipsniuose 
numatytus veiksmus, taikant autorių teisę, įskaitant bet kuriuos veiksmus, būtinus sąveikumui 
užtikrinti, nereikalaujant patento teisių turėtojo leidimo“. 




