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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2004/.../EK 

(... gada ...) 

 

par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju 

 

 

 

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. pantu, 

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1, 

 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2, 

 

                                                 
1 OV C 61, 14.3.2003., 154. lpp.  
2 Eiropas Parlamenta 2003. gada 24. septembra Atzinums (OV C 77 E, 26.3.2004., 230. lpp.), 

Padomes … Kopējā nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta) un Eiropas Parlamenta 
… Nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta). 
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tā kā 

 

(1) iekšējā tirgus īstenošana saistās ar brīvas aprites ierobežojumu un konkurences traucējumu 

izbeigšanu, vienlaikus radot vidi, kas ir labvēlīga jauninājumiem un investīcijām; šajā 

kontekstā izgudrojumu aizsardzība ar patentu palīdzību ir būtisks elements iekšējā tirgus 

sekmīgai attīstībai. Efektīvai, pārskatāmai un saskaņotai datorizpildāmu izgudrojumu 

aizsardzībai visās dalībvalstīs ir būtiska nozīme, lai uzturētu un veicinātu investīcijas šajā 

jomā; 

 

(2) ir atšķirības datorizpildāmu izgudrojumu aizsardzībā, ko nodrošina dažādu dalībvalstu 

administratīvā prakse un judikatūra. Tādas atšķirības varētu radīt šķēršļus tirdzniecībai un 

tādējādi kavēt pareizu iekšējā tirgus darbību; 

 

(3) šādas atšķirības varētu kļūt vēl lielākas, dalībvalstīm pieņemot jaunu un atšķirīgu 

administratīvo praksi vai valstu judikatūrai par spēkā esošo tiesību aktu interpretāciju 

attīstoties atšķirīgi; 

 

(4) datorprogrammu izplatības un lietošanas nepārtrauktais pieaugums visās tehnoloģiju jomās 

un to izplatība visā pasaulē ar interneta starpniecību ir izšķirošs faktors tehnoloģijas 

jauninājumiem. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt datorprogrammu izstrādātājiem un 

lietotājiem Kopienā vislabvēlīgāko vidi; 
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(5) tādēļ normas, ar ko reglamentē datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju, būtu jāsaskaņo 

tādējādi, lai nodrošinātu to, ka panāktā tiesiskā drošība un patentspējas iegūšanai vajadzīgo 

prasību līmenis ļautu novatoriskiem uzņēmumiem gūt maksimālu izdevīgumu no 

izgudrojumu radīšanas procesa, un lai rastos ierosme investīcijām un jauninājumiem. 

Juridisko noteiktību nodrošinās arī tas, ka, rodoties šaubām par šīs direktīvas interpretāciju, 

valstu tiesas var vērsties Tiesā, un pēdējās instances tiesām ir jāvēršas Tiesā; 

 

(6) Kopienai un tās dalībvalstīm ir saistošs Nolīgums par intelektuālā īpašuma tiesību 

aspektiem, kas saistīti ar tirdzniecību (TRIPS), ko apstiprināja ar Padomes Lēmumu 

94/800/EK (1994. gada 22. decembris) par tādu nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā 

par Kopienas kompetencē esošiem jautājumiem, kas izriet no daudzpusējo sarunu Urugvajas 

kārtas (1986. - 1994.) 1. TRIPS nolīguma 27. panta 1. punkts paredz to, ka patenti ir pieejami 

jebkādiem izgudrojumiem, vai tie būtu produkti vai paņēmieni, visās tehnoloģiju jomās, ar 

nosacījumu, ka tie ir jauni, tiem ir izgudrojuma līmenis un tie ir rūpnieciski izmantojami. 

Turklāt saskaņā ar minēto pantu tiesībām uz patentu būtu jābūt pieejamām un tās būtu 

jābauda bez jebkādas diskriminācijas attiecībā uz tehnoloģijas jomu. Šos principus attiecīgi 

būtu jāpiemēro datorizpildāmiem izgudrojumiem; 

 

                                                 
1 OV L 336, 23.12.1994., 1. lpp. 
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(7) saskaņā ar Konvenciju par Eiropas patentu piešķiršanu, kas parakstīta 1973. gada 5. oktobrī 

Minhenē, ("Eiropas Patentu konvencija") un saskaņā ar dalībvalstu patentu tiesību aktiem 

par izgudrojumiem noteikti neuzskata datoriem paredzētas programmas, kā arī atklājumus, 

zinātniskas teorijas, matemātiskas metodes, estētiskus darbus, shēmas, noteikumus un 

paņēmienus intelektuālām darbībām, spēlēm vai komercdarbībai, un informācijas 

prezentāciju, un tādēļ tie nav patentspējīgi. Tomēr šo izņēmumu piemēro, un tas ir pamatots 

tikai tiktāl, ciktāl patenta piemērošana vai patents attiecas uz minēto tiesību objektu vai 

darbībām kā tādām, jo minētais tiesību objekts un darbības pašas par sevi nepieder pie kādas 

tehnoloģijas jomas; 

 

(8) šīs direktīvas mērķis ir novērst Eiropas Patentu konvencijas atšķirīgu interpretāciju attiecībā 

uz patentspējas robežām. Tādējādi panāktajai juridiskajai noteiktībai vajadzētu palīdzēt 

veicināt tādas vides veidošanos, kura rosina investīcijas un jauninājumus programmatūras 

jomā; 

 

(9) patentu aizsardzība ļauj investoriem gūt labumu no jaunrades. Patentu tiesības aizsargā 

jauninājumus visas sabiedrības interesēs, un tās nevajadzētu izmantot tādā veidā, kas 

negatīvi ietekmē konkurenci; 

 

(10) saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/250/EEK (1991. gada 14. maijs) par datorprogrammu 

tiesisko aizsardzību 1 autortiesības aizsargā datorprogrammas visās to izpausmes formās, 

tāpat kā literārus darbus. Tomēr autortiesības neaizsargā idejas un principus, kas ir jebkura 

datorprogrammas elementa pamatā;  

                                                 
1 OV L 122, 17.5.1991., 42. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/98/EEK (OV L 

290, 24.11.1993., 9. lpp.). 
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(11) lai jebkuru izgudrojumu uzskatītu par patentējamu, tam vajadzētu būt tehniskam un tādējādi 

piederēt tehnoloģijas jomai; 

 

(12) attiecībā uz izgudrojumiem ir vispārējs nosacījums, ka, lai tiem būtu izgudrojuma līmenis, 

tiem ir jāsniedz tehnisks ieguldījums tehnikas līmenī; 

 

(13) attiecīgi, lai arī datorizpildāms izgudrojums pieder tehnoloģijas jomai, tam nebūs 

izgudrojuma līmeņa, un tādējādi tas nebūs patentējams, ja tas nesniedz tehnisku ieguldījumu 

tehnikas līmenī, kā tas būtu, piemēram, tādā gadījumā, kad izgudrojuma konkrētais 

ieguldījums nav tehnisks; 

 

(14) lai konstatētu, ka pastāv tehnisks ieguldījums, nepietiek vienīgi ar citādi nepatentējamas 

metodes izpildi tādā aparatūrā kā dators. Attiecīgi, datorizpildāma komercdarbības metode, 

datu apstrādes metode vai cita metode, kuras vienīgais ieguldījums tehnikas līmenī nav 

tehnisks, nevar būt patentējams izgudrojums; 

 

(15) ja ieguldījums tehnikas līmenī ir saistīts vienīgi ar nepatentējamu objektu, neatkarīgi no tā, 

kā šo objektu formulē patenta pretenzijās, izgudrojums nav patentējams. Piemēram, tehniska 

ieguldījuma prasību nevar apiet, patenta pretenzijās norādot vienīgi tehniskos līdzekļus; 
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(16) turklāt algoritms pēc būtības nav tehnisks, un tādēļ tas nevar kļūt par tehnisku jauninājumu. 

Taču metode, kas saistīta ar algoritma lietošanu, var būt patentējama, ja šo metodi lieto, lai 

atrisinātu tehnisku problēmu. Tomēr šādai metodei piešķirts patents nedrīkstētu monopolizēt 

pašu algoritmu vai tā lietošanu kontekstos, kas nav paredzēti patentā; 

 

(17) jebkura patenta piešķirto ekskluzīvo tiesību apjoms ir noteikts patenta pretenzijās, kuras 

interpretē saskaņā ar aprakstu un zīmējumiem. Datorizpildāmu izgudrojumu vajadzētu 

formulēt pretenzijās, vismaz norādot vai nu produktu, piemēram, programmētu ierīci, vai 

paņēmienu, ko veic šāda ierīce. Attiecīgi, ja atsevišķus programmatūras elementus lieto 

kontekstos, kuri nesaistās ar kāda pretenzijām pamatoti formulēta produkta vai paņēmiena 

īstenošanu, šādu lietošanu neuzskatīs par patenta pārkāpumu; 

 

(18) datorizpildāmu izgudrojumu tiesiskajai aizsardzībai nav nepieciešams izveidot atsevišķu 

tiesību kopumu, aizstājot valstu patentu tiesību aktus. Noteikumi valstu patentu tiesību aktos 

ir un paliek būtisks pamats datorizpildāmu izgudrojumu tiesiskajai aizsardzībai. Šajā 

direktīvā vienkārši tiek paskaidrots pašreizējais tiesiskais stāvoklis, lai nodrošinātu juridisko 

noteiktību, pārredzamību un tiesību aktu skaidrību un novērstu novirzīšanos uz patentspējas 

atzīšanu nepatentējamām metodēm, piemēram, procedūrām, kas ir acīmredzamas un nav 

tehniskas, un komercdarbības metodēm; 

 

(19) šajā direktīvā vajadzētu vienīgi noteikt dažus principus, ko piemēro šādu izgudrojumu 

patentspējai, un šiem principiem jo īpaši vajadzētu nodrošināt aizsardzību izgudrojumiem, 

kas pieder tehnoloģijas jomai un sniedz tehnisku ieguldījumu, kā arī nodrošināt to, ka 

izgudrojumi, kas nesniedz tehnisku ieguldījumu, šādu aizsardzību nesaņem; 
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(20) Kopienas rūpniecības konkurētspēja attiecībā pret tās lielākajiem tirdzniecības partneriem 

uzlabosies, ja būs novērstas pastāvošās atšķirības datorizpildāmu izgudrojumu tiesiskajā 

aizsardzībā un tiesiskā situācija kļūs pārredzama. Ņemot vērā pašreizējo tendenci pārcelt 

tradicionālās ražošanas rūpniecības darbības uz valstīm ar lētām saimnieciskajām izmaksām 

ārpus Eiropas Savienības, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un jo īpaši patentu 

aizsardzības svarīgā loma ir acīmredzama; 

 

(21) šī direktīva nedrīkstētu skart Līguma 81. un 82. panta piemērošanu, jo īpaši tad, ja 

piegādātājs, kas dominē tirgū, atsakās ļaut izmantot patentētu tehnisku risinājumu, kas 

vajadzīgs vienīgi tāpēc, lai nodrošinātu dažādās datorsistēmās vai tīklos izmantoto protokolu 

pārveidi, kas ļautu to starpā veikt saziņu un datu satura apmaiņu; 

 

(22) tiesības, ko piešķir tādu izgudrojumu patenti, uz kuriem attiecas šī direktīva, nevajadzētu 

iespaidot darbības, kas atļautas saskaņā ar Direktīvas 91/250/EEK 5. un 6. pantu, jo īpaši 

saskaņā ar tās noteikumiem par dekompilāciju un sadarbspēju. Jo īpaši, darbību veikšanai, 

kam saskaņā ar minētajiem pantiem nav vajadzīga tiesību īpašnieka atļauja attiecībā uz 

tiesību īpašnieka autortiesībām uz datorprogrammu vai tiesību īpašnieka autortiesībām, 

kuras attiecas uz datorprogrammu, un kam būtu vajadzīga atļauja, ja nebūtu Direktīvas 

91/250/EEK 5. un 6. pants, nebūt vajadzīga tiesību īpašnieka atļauja attiecībā uz tiesību 

īpašnieka patentu tiesībām uz datorprogrammu vai tiesību īpašnieka patentu tiesībām, kas 

attiecas uz minēto datorprogrammu;  
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(23) ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi - proti, saskaņot valstu tiesību aktus par 

datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju - nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

dalībvalstīs, un to, ka šo mērķi var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt 

pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā 

pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 

vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,  

 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU. 

 

1. pants 

 

Piemērošanas joma 

 

Ar šo direktīvu paredz noteikumus par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju. 

 

2. pants 

 

Definīcijas 

 

Šajā direktīvā lieto šādas definīcijas: 

 

a) "datorizpildāms izgudrojums" ir jebkurš izgudrojums, kura izpildē izmanto datoru, datoru 

tīklu vai citu programmējamu aparatūru un kam piemīt viena vai vairākas pazīmes, kuras 

pilnīgi vai daļēji realizē, izmantojot datorprogrammu vai datorprogrammas; 
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b) "tehnisks ieguldījums" ir ieguldījums tehnikas līmenī tehnoloģijas jomā, kurš ir jauns un nav 

acīmredzams lietpratējam attiecīgajā jomā. Tehnisko ieguldījumu novērtē, izvērtējot atšķirību 

starp tehnikas līmeni un patenta pretenzijas apjomu kopumā, kuram jāietver tehniskas 

pazīmes, neatkarīgi no tā, vai papildus tām ir vai nav pazīmes, kas nav tehniskas. 

 

3. pants 

 

Patentspējas nosacījumi 

 

Lai datorizpildāms izgudrojums būtu patentējams, tam jābūt rūpnieciski izmantojamam, jaunam, un 

tam jāatbilst izgudrojuma līmenim. Lai datorizpildāms izgudrojums atbilstu izgudrojuma līmenim, 

tam jāsniedz tehnisks ieguldījums. 

 

4. pants 

 

Izslēgšana no patentspējas 

 

1.  Datorprogramma kā tāda nevar būt patentējams izgudrojums. 

 

2. Datorizpildāmu izgudrojumu nevar uzskatīt par tādu, kas sniedz tehnisku ieguldījumu, tikai 

tādēļ, ka tas ir saistīts ar datora, datoru tīkla vai citas programmējamas aparatūras izmantošanu.  

Tādējādi nav patentējami izgudrojumi, kas saistīti ar datorprogrammām - vai tās izteiktas kā 

pirmkods, vai objektkods, vai jebkādā citā veidā - kuras īsteno komercdarbības, matemātiskas vai 

citas metodes un nerada jebkādas tehniskas sekas ārpus parastās fiziskās mijiedarbības starp 

programmu un datoru, datoru tīklu vai citu programmējamu aparatūru, kurā tās izpilda.  
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5. pants 

 

Pretenziju forma 

 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka datorizpildāmu izgudrojumu var formulēt pretenzijās kā produktu, 

proti, programmētu datoru, programmētu datoru tīklu vai citu programmētu aparatūru, vai kā 

paņēmienu, ko veic dators, datoru tīkls vai aparatūra, izpildot programmatūru. 

 

2. Pretenzija uz datorprogrammu - pašu par sevi vai kādā nesējā - nav atļauta, izņemot 

gadījumus, kad attiecīgā datorprogramma, to ielādējot un izpildot programmējamā datorā, 

programmējamā datortīklā vai citā programmējamā aparatūrā, īsteno produktu vai paņēmienu, par 

ko ir iesniegta pretenzija tajā pašā patenta pieteikumā saskaņā ar šā panta 1. punktu.  

 

6. pants 

 

Saistība ar Direktīvu 91/250/EEK 

 

Tiesības, ko piešķir tādu izgudrojumu patenti, uz kuriem attiecas šī direktīva, neiespaido darbības, 

kas atļautas saskaņā ar Direktīvas 91/250/EEK 5. un 6. pantu, jo īpaši saskaņā ar tās noteikumiem 

par dekompilāciju un sadarbspēju. 
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7. pants 

 

Uzraudzība 

 

Komisija uzrauga datorizpildāmu izgudrojumu ietekmi uz jauninājumiem un konkurenci gan 

Eiropā, gan starptautiskā mērogā, uz Kopienas uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem 

uzņēmumiem, uz atvērta koda lietotājiem un uz elektronisko komerciju. 

 

8. pants 

 

Ziņojums par direktīvas ietekmi 

 

Komisija līdz ...* iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par: 

 

a) datorizpildāmu izgudrojumu patentu ietekmi uz 7. pantā minētajiem faktoriem; 

 

b) to, vai noteikumi, kas reglamentē patenta derīguma termiņu un patentspējas prasību 

noteikšanu, jo īpaši novitāti, izgudrojuma līmeni un atbilstīgu pretenziju apjomu, ir adekvāti 

un vai būtu vēlams un likumīgi iespējams veikt izmaiņas šajos noteikumos, ņemot vērā 

Kopienas starptautiskos pienākumus; 

                                                 
*  5 gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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c) to, vai ir bijušas grūtības dalībvalstīs, kurās pirms patenta piešķiršanas neveic novitātes un 

izgudrojuma līmeņa ekspertīzi, un, ja tā būtu, vai ir vēlams veikt kādus pasākumus, lai šādas 

grūtības pārvarētu; 

 

d) to, vai ir bijušas grūtības saistībā ar datorizpildāmu izgudrojumu aizsardzību ar patentu un 

saistībā ar datorprogrammu aizsardzību ar autortiesībām, kā paredzēts Direktīvā 91/250/EEK, 

un vai attiecībā uz datorizpildāmiem izgudrojumiem ir konstatēta patentu sistēmas ļaunprātīga 

izmantošana;  

 

e) to, kā Eiropas Patentu iestādes praksē un tās pārbaudes pamatnostādnēs ir ņemtas vērā šīs 

direktīvas prasības;  

 

f) aspektiem, par kuriem varbūt būtu jāsagatavo diplomātiskā konference, lai pārskatītu Eiropas 

Patentu konvenciju; 

 

g) datorizpildāmu izgudrojumu patentu ietekmi uz sadarbspējīgu datorprogrammu un 

datorsistēmu attīstību un to laišanu tirgū. 

 

9. pants 

 

Ietekmes izvērtēšana 

 

Ņemot vērā uzraudzību, kas veikta saskaņā ar 7. pantu, un ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar 8. 

pantu, Komisija pārskata šīs direktīvas ietekmi un, ja vajadzīgs, Eiropas Parlamentam un Padomei 

iesniedz priekšlikumus par tiesību aktiem, ar ko grozīt šo direktīvu. 
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10. pants 

 

Īstenošana 

 

1. Dalībvalstīs pieņem normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 

direktīvas prasības, vēlākais ...*. Tās par to tūlīt informē Komisiju.  

 

Kad dalībvalstis pieņem šos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci 

pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces. 

 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktus, ko tās pieņem jomā, kuru reglamentē šī 

direktīva. 

 

11. pants 

 

Stāšanās spēkā 

 

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī". 

 

                                                 
*  2 gadus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas. 
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12. pants 

 

Adresāti 

 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

 

Briselē, 

 

 Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

 priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

 
_____________________ 
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I. IEVADS 

 

1. 2002. gada 20. februārī Komisija iesniedza priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvai par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju1, kas balstīts uz EK dibināšanas līguma 

95. pantu. 

 

2. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja iesniedza atzinumu 2002. gada 19. septembrī2. 

 

3. Eiropas Parlaments iesniedza atzinumu pēc pirmā lasījuma 2003. gada 24. septembrī3. 

 
4. Komisija nav iesniegusi grozītu priekšlikumu. 

 

5. Padome pieņēma kopēju nostāju saskaņā ar EK dibināšanas līguma 251. pantu 2004. gada 

7. martā. 

 

II. MĒRĶIS 

 

6. Ierosinātās direktīvas mērķis ir saskaņot attiecīgo valstu tiesību aktus par patentiem attiecībā uz 

datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju un padarīt caurskatāmākus tādas patentspējas 

nosacījumus. 

 

III. KOPĒJĀ NOSTĀJA 

 

Apsvērumi 

 

7. Padome Komisijas priekšlikumā ir grozījusi vai apvienojusi vairākus apsvērumus, kā arī 

pieņēmusi dažus jaunus. Tādējādi Padome ir pilnībā, daļēji vai pēc pārformulēšanas pieņēmusi 

Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus Nr. 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 un 13. 

Turpmāk attiecīgajā pantā ir aprakstītas galvenās apsvērumos veiktās pārmaiņas.  

                                                 
1 OV C 151, 25.6.2002., 129. lpp. 
2 OV C 61, 14.3.2003., 154. lpp. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 



 
11979/1/04 REV 1 ADD 1  do 3 
 DG C I  LV 

 

Panti 

 

1. pants (Piemērošanas joma) 

 

8. Kopējās nostājas 1. pantu pieņēma tādu, kāds tas bija Komisijas priekšlikumā. Eiropas 

Parlaments šajā pantā arī nav ieteicis nevienu grozījumu. 

 

2. pants (Definīcijas) 

 

9. Attiecībā uz a) punktu Padome ir daļēji piekritusi Eiropas Parlamenta ierosinātajiem 

grozījumiem Nr. 36, 42 un 117, svītrojot vārdus "viens vai vairāki šķietami jauni" no 

"datorizpildāma izgudrojuma" definīcijas, pamatojoties uz to, ka tie ir lieki un rada risku, ka var 

rasties pārpratumi attiecībā uz to saistību ar novitātes novērtējumu, ko veic jebkura izgudrojuma 

patentspējas pārbaudes laikā. 

 

10. Attiecībā uz (b) punktu, Padome 

 

- aizstāja vārdus "tehniskā jomā" ar vārdiem "tehnoloģiju jomā", kas ir parasti lietotais 

termiņš starptautiskos nolīgumos attiecībā uz tiesību aktiem par patentiem, piemēram, 

TRIPS nolīgumā;  

 

- tajā iekļāva vārdu "jauns", lai precizētu "tehniskā ieguldījuma" kritērijus; 

 

- pievienoja otru teikumu, kas būtībā ir Komisijas priekšlikuma 4. panta 3. punkts, kurš 

nedaudz grozīts, lai precizētu, ka, pat ja var ņemt vērā pazīmes, kas nav tehniskas, 

novērtējot attiecīga datorizpildāma izgudrojuma tehnisko ieguldījumu, jebkurai patenta 

pretenzijai arī jāietver tehniskas pazīmes.  Šī ideja sakrīt ar daļu Eiropas Parlamenta 

ierosināto grozījumu Nr. 16, 100, 57, 99, 110 un 70.  
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Komisijas priekšlikuma 3. pants (Datorizpildāmi izgudrojumi kā tehnoloģijas joma) 

 

11. Šis pants uzlika dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, ka datorizpildāmus izgudrojumus 

attiecīgas valsts tiesību aktos atzīst par piederīgiem kādai tehnoloģijas jomai.  Saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 15, Padome ir nolēmusi svītrot 3. pantu, atzīstot, 

ka šāda veida vispārēju pienākumu būtu grūti transponēt attiecīgas valsts tiesību aktos. 

Atbildot uz to, Padome ir nolēmusi 13. apsvērumā pastiprināt attiecīgo konstatāciju, kas 

ietverta Komisijas priekšlikuma 11. apsvērumā.  

 

3. pants (Komisijas priekšlikuma 4. pants) (Patentspējas nosacījumi) 

 

12. Padome apvienoja Komisijas priekšlikuma 4. panta pirmās divas daļas vienā daļā, vienlaicīgi 

tajā izdarot nelielus redakcionālus grozījumus, lai uzlabotu teksta skaidrību.  Jaunais teksts 

burtiski atspoguļo Eiropas Parlamenta ierosinātā grozījuma Nr. 16 tekstu. 

 

13. Kā jau minēts, Komisijas priekšlikuma 4. panta 3. punkts ir iekļauts "tehniskā ieguldījuma" 

definīcijā 2. panta (b) punktā, tādēļ, ka tika atzīts, ka tā iederas labāk pie definīcijām nekā 

pantā ar nosaukumu "Patentspējas nosacījumi".  

 

4. pants (Patentspējas izņēmumi) 

 

14. Lai nerastos nekādi pārpratumi, Padome šā panta 1. punktā ir ietvērusi skaidru norādījumu par 

to, ka datorprogramma kā tāda nevar būt patentējams izgudrojums.  

 



 
11979/1/04 REV 1 ADD 1  do 5 
 DG C I  LV 

 

15. Šā panta 2. punktam, kas atbilst Eiropas Parlamenta ierosinātajam grozījumam Nr. 17, ir 

mērķis precizēt to, kas ir patentējams saskaņā ar šo direktīvu un ir saistāms ar 14. līdz 16. 

apsvērumu, kas atbilst Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem Nr. 85, 7 un 8. Tomēr 

Padome tajā ir iekļāvusi vārdkopas "kuras ir izteiktas vai nu avotu kodā, vai objekta kodā, vai 

jebkādā citā veidā", lai labāk paskaidrotu, ko nozīmē "izgudrojumi, kas saistīti ar 

datorprogrammām". 

 

 5. pants (Pretenziju forma) 

 

16. Panta 1. punktu pieņēma tādu, kāds tas bija Komisijas priekšlikumā. 

 

17. Panta 2. punktu pievienoja, lai precizētu, ka konkrētos apstākļos un saskaņā ar stingriem 

nosacījumiem patents var ietvert pretenziju, vai nu par atsevišķu datorprogrammu, vai par 

tādu, kas ir nesējā. Padome uzskata, ka tādējādi šo direktīvu pielāgotu gan Eiropas Patenta 

biroja, gan dalībvalstu pašreizējai standartpraksei.  

 

6. pants (Attiecības ar Direktīvu 91/250/EEK) 

 

18. Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 19, uzskatot, ka tas ir 

skaidrāks nekā Komisijas priekšlikuma teksts. Tā ir svītrojusi atsauces uz noteikumiem par 

pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju vai preču zīmēm, tos uzskatot par nebūtiskiem saistībā 

ar šo jautājumu. 

 

19. Padome nepieņēma Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 76, to uzskatot par pārāk 

nekonkrētu un pretrunā ar TRIPS nolīgumu. Padome uzskatīja, ka savstarpējas 

izmantojamības jautājums jau ir pietiekami labi risināts 6. pantā, kā arī piemērojot vispārējus 

konkurences noteikumus.  Šis uzskats ir skaidri motivēts Padomes kopējās nostājas 21. un 

22. apsvērumā. 
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7. pants (Uzraudzība) 

 

20. Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 71. 

 

8. pants (Ziņojums par direktīvas ietekmi) 

 

21. Padome ir saglabājusi Komisijas priekšlikuma tekstu un tajā iekļāvusi šādus papildu 

elementus: 

- (b) punktā: ir pievienoti vārdi "patenta derīguma termiņu un", kā ieteicis Eiropas Parlaments 

grozījumā Nr. 92;  turklāt, ņemot vērā Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 25, 

Padome ir iekļāvusi tekstu, kas attiecas uz Kopienas starptautiskajiem pienākumiem; 

- (d) punktā: Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu nr. 23; 

- (e) punktā: Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu nr. 26; 

- (f) punktā: Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 25, bet ir 

svītrojusi atsauci uz Kopienas patentu, pamatojoties uz to, ka tāda atsauce nav būtiska 

attiecībā uz šo jautājumu; 

- (g) punktā: Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosinātā grozījuma Nr. 89 saturu, lai 

gan tā ir izvēlējusies skaidrāku formulējumu. 

 

Padomes kopējās nostājas 9. pants (Ietekmes novērtējums) 

 

22. Padome ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta ierosināto grozījumu Nr. 27. 

 

10. pants (Komisijas priekšlikuma 9. pants) (Īstenošana) 

 

23. Atšķirībā no Eiropas Parlamenta, kas ir izvēlējies astoņpadsmit mēnešu īstenošanas laikposmu 

(grozījums Nr. 28), Padome ir izvēlējusies divdesmit četru mēnešu īstenošanas laikposmu.  
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11. pants (Stāšanās spēkā) un 12. pants (Adresāti) (Komisijas priekšlikuma 10. un 11. 

pants)  

 

24. Padome ir pieņēmusi Komisijas priekšlikuma tekstu. 

 

IV. NEPIEŅEMTIE EIROPAS PARLAMENTA IEROSINĀTIE GROZĪJUMI 

 

25. Padome, pilnībā izskatot Eiropas Parlamenta ierosinātos grozījumus, nav varējusi 

pieņemt grozījumus Nr. 88 (pirmais teikums), 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 (daļēji), 60, 102, 

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

 

26. Padome uzskatīja, ka daži minētie grozījumi ir lieki (grozījumi Nr. 88 (pirmais 

teikums), 31, 75, 94), daži - neskaidri un tādi, kas varētu radīt pārpratumus (grozījumi 

Nr. 36, 42, 117, 72, 104, 120), daži - bez tiešas saiknes ar aktuālajiem jautājumiem 

(grozījumi Nr. 95, 24, 81), daži - tādi, kas neatspoguļo pieņemto praksi (grozījumi Nr. 

32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111) vai būtu pretrunā ar Eiropas Kopienas un to 

dalībvalstu ar TRIPS nolīgumu uzliktajām starptautiskajām saistībām, kā arī ar patentu 

tiesību vispārīgajiem principiem (grozījumi Nr. 84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 

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

 

V. SECINĀJUMI 

 

27. Padome savā kopējā nostājā ir pieņēmusi nozīmīgu skaitu Eiropas Parlamenta ierosināto 

grozījumu.  Visā kopējā nostājā Padome ir centusies panākt saprātīgu un realizējamu 

tiesību subjektu un citu attiecīgu pušu interešu līdzsvaru. Padomes kopējās nostājas 

vispārējo līdzsvaru ir atzinusi Komisija, minēto nostāju pieņemot kā apmierinošu 

kompromisu.  

__________________________ 
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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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No. Cion prop.: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 

patentability of  computer-implemented inventions  
- Common position 
- Statement of the Council's reasons 

 
 

 

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. 

 



 
16120/04 ADD 1  LK/mg 3 
 DG C I  EN 

 

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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This Addendum contains in Annex  the text of two additional statements for entry in the minutes of 

the meeting of the Council (Competitiveness) of 7 March 2005.  
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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) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes kopējo nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 
par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju 

1- PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un 
Padomei (dokuments KOM(2002) [92] galīgais – [2002/[0047] 
COD)1: 

 

2002. gada 20. februāris 

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums2: 

 

2002. gada 
19. septembris 

Eiropas Parlamenta atzinuma datums (pirmais lasījums)3: 

 

2002. gada 
24. septembris 

Kopējās nostājas pieņemšanas datums4: 

 

07.03.2005 

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Priekšlikums direktīvai par datorizpildāmu izgudrojumu patentspēju sagatavots ar mērķi 
saskaņot valstu patentu tiesību noteikumus, kas attiecas uz izgudrojumiem, kuru izpildei 
nepieciešama datoru izmantošana. Direktīva nodod Eiropas Kopienu Tiesas pārraudzībā 
noteikumus, ko piemēro valstu tiesas un patentu biroji, kas novērtē patentu un pieteikumu 
pamatotību šajā jomā. Tā kā Eiropas Patentu birojs ir piešķīris daudzus patentus šajā jomā, 
Eiropas Patentu organizācijas Administratīvā padome var tikt uzaicināta apsvērt Eiropas 
Patentu konvencijas īstenošanas regulu pielāgošanu. 

                                                 
1 OV C 151, 25.6.2002., 129. lpp. KOM(2002) 92 galīgais 
2 OV C 61, 14.3.2003., 154. lpp. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 [ievietot atsauci] 
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3- KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārējas piezīmes 

Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pieņēma kopējo nostāju, kurā iekļauta Parlamenta 
pirmā lasījuma 25 grozījumu būtība. Komisija norādīja, ka tā pieņem kopējo nostāju, lai gan 
atsevišķos aspektos tā atšķiras no Komisijas sākotnējā priekšlikuma. Kopumā Komisija 
uzskata, ka kopējā nostāja nodrošina pieņemamu līdzsvaru starp tiesību subjektu interesēm un 
konkurentu un patērētāju interesēm (arī atvērtā pirmkoda kopienā (open source community)). 
Šo līdzsvaru turpmāk saglabā 7. panta jaunās prasības, kas liek Komisijai pārraudzīt 
datorizpildāmu izgudrojumu ietekmi, jo īpaši uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 
atvērtā pirmkoda kopienu. 

Ciktāl tas attiecas uz Komisiju, direktīva turpina risināt galveno uzdevumu, kas izvirzīts 
Komisijas priekšlikuma paskaidrojuma rakstā, proti, patentu tiesību saskaņošanu starp 
dalībvalstīm un juridiskas nenoteiktības novēršanu šajā jomā. Ir būtiski uzsvērt, ka šobrīd nav 
tāda Kopienas juridiska līdzekļa, kas ietekmētu vispārējās patentu tiesības, ne attiecībā uz 
visām kopumā, ne arī īpaši attiecībā uz datorizpildāmiem izgudrojumiem. Tādējādi šīs 
direktīvas pieņemšana pirmo reizi nepārprotami iekļautu Kopienas jurisdikcijā patentu 
tiesības šajā jomā. 

Ja direktīva netiks pieņemta, tad Kopienas iestādēm nebūs iespējams īstenot kontroli šajā 
stratēģiski svarīgajā Eiropas ekonomikas nozarē, kas tādējādi paliks tikai valstu patentu biroju 
un tiesu, kā arī Eiropas Patentu biroja (Minhenē) uzdevums.  

3.1.1. Datorprogrammu produktu prasījumi 

Lai gan Komisijas priekšlikumā netika nepārprotami atļauti prasījumi saistībā ar 
datorprogrammām kā patstāvīgiem produktiem vai uz nesējiem, Komisija pieņēma kopējās 
nostājas 5. panta 2. punktu, jo tas jāizprot kā tāds, kas attiecas uz (esošo) patentu tiesību 
piemērojamību, bet ne uz patentspējas darbības jomas paplašināšanu. To pastiprina 
nepārprotamā saikne ar 5. panta 1. punktu, kā norādīts turpmāk. Tiktāl, cik saistība starp 
5. panta 2. punktu un datorprogrammu kā tādu izslēgšanu (kā skaidri izklāstīts 4. panta 
1. punktā) var tikt interpretēta atšķirīgi, tekstam var būt nepieciešami turpmāki precizējumi. 

Darbības, kas saistītas ar datorprogrammām kā patstāvīgiem produktiem vai uz nesējiem, 
varētu tikt izskatītas tiesas procesos saistībā ar veicinošiem pārkāpumiem (contributory 
infringement) pat bez tādiem noteikumiem, kas līdzvērtīgi 5. panta 2. punktā izklāstītajiem. 
Tādējādi 5. panta 2. punkts veicina likumīgu tiesību piemērošanu, nodrošinot to, ka šādas 
darbības var izraisīt drīzāk tiešus, nekā veicinošus pārkāpumus. Tas ir jo īpaši svarīgi 
gadījumos, kad pārkāpumi veikti ārpus valsts robežām, jo dalībvalstu tiesu jurisdikcijā 
neietilpst tādu veicinošu pārkāpumu izskatīšana, kas veikti ārpus attiecīgās valsts teritorijas. 

Jebkurā gadījumā 5. panta 2. punkta nobeiguma daļā skaidri noteikts, ka prasījumā saistībā ar 
datorprogrammu kā patstāvīgu produktu vai uz nesēja minētajai programmai jāaktivizē 
patentspējīgs produkts vai process, kas pieprasīts tajā pašā patenta pieteikumā (un ietilpst 
5. panta 1. punkta darbības jomā). Tas nodrošina, ka 5. panta 2. punkta noteikumi nerada 
aizsardzību, kas līdzvērtīga datorprogrammu kā tādu patentspējai. Šis lasījums turpmāk 
apstiprināts precīzākā formulējumā kopējā nostājā, jo īpaši 4. panta 1. un 2. punktā.  
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3.1.2. Savstarpēja izmantojamība 

Komisija ir stingri apņēmusies veicināt savstarpēju izmantojamību kā līdzekli, lai sekmētu 
jauninājumus un konkurenci. Tas ir saskaņā ar Komisijas priekšlikuma mērķi palīdzēt 
aizsargāt ieguldījumus jaunos, radošos un rūpnieciski piemērojamos izgudrojumos. Ir svarīgi 
atzīmēt, ka prasība pēc pietiekamas informācijas atklāšanas par patentēto izgudrojumu var 
veicināt pieeju informācijai, kas ir noderīga, lai panāktu datorizpildāmu izgudrojumu 
savstarpēju izmantojamību. 

Komisija apstiprināja savas saistības attiecībā uz politikas mērķi veicināt savstarpēju 
izmantojamību un jauninājumus, 6. pantā nepārprotami saglabājot esošos savstarpējas 
izmantojamības izņēmumus saskaņā ar autortiesību aktiem. 

Komisija uzskata, ka Padomes kopējā nostāja atbilst šiem mērķiem. Līdzvērtīgi apstākļi 
patentspējai saglabāti spēkā jaunajā 3. un 4. pantā (lasīt saistībā ar 2. pantu). Kā teikts 
Komisijas paziņojumā, kas jāiekļauj Padomes kopējās nostājas pieņemšanas protokolā (skatīt 
turpmāk), Komisija uzskata, ka 6. pants, lasīts saistībā ar 22. apsvērumu, atļauj jebkādas 
darbības, kas aprakstītas 5. un 6. pantā Direktīvā 91/250/EEK par datorprogrammu tiesisko 
aizsardzību ar autortiesībām, ieskaitot jebkādas darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu 
savstarpēju izmantojamību, bez nepieciešamības saņemt patenttiesību subjekta atļauju.  

Bez tam Komisija atbalsta to, ka savstarpējas izmantojamības aizsardzības pasākumi ir 
nostiprināti 8. panta d) un g) apakšpunktā, pieprasot Komisijai ziņot par to, kā direktīvas 
pieņemšana ietekmē situāciju attiecībā uz savstarpēju izmantojamību. 

Ievērojot Kopienas mērķi veicināt savstarpēju izmantojamību, Komisija paredz veicināt 
Padomes un Parlamenta nostāju tuvināšanu, vadoties no grozījumiem, ko abas iestādes 
ierosināja pirmajā lasījumā.  

Bez tam 21. apsvērumā atgādināts, ka dominējošais piegādātājs, kurš atsakās atļaut izmantot 
patentētu tehniku, lai panāktu savstarpēju izmantojamību, ir pakļauts konkurences noteikumu 
un jo īpaši Līguma 81. un 82. panta piemērošanai. Šo pantu piemērošana tādējādi dod 
ieguldījumu iepriekš izklāstīto mērķu sasniegšanā, lai gan, protams, ir svarīgi atzīmēt, ka 
konkurences tiesības pašas par sevi nevar atrisināt visas iespējamās problēmas šajā jomā. 

3.2. Atbilde uz Parlamenta grozījumiem pirmajā lasījumā 

Grozījumi, kas pieņemti pilnībā: 1., 2., 3., 34. (=115.), 7., 8., 11., 12., 13., 15., 16., 71., 92., 
23., 26., 27. 

Grozījumi, kas pieņemti ar nelieliem pārveidojumiem: 85., 9., 86., 17., 19., 25. 

Parlamenta 88. un 89. grozījums pieņemts pārskatītā veidā. 

Daļa no 107. (=69.) grozījuma tika pieņemta (ideja, ka tehniskajam ieguldījumam jābūt 
jaunam), un daļa no 76. grozījuma teksta tika izmantota 17. apsvērumā, lai risinātu jautājumu, 
uz ko attiecas šis grozījums. 
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3.3. Grozījumi, kas ieviesti, apspriežoties Padomē 

1. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 1. grozījumu. 

5. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 2. grozījumu. 

8. apsvērums 

Padome iekļāva šajā jaunajā apsvērumā Parlamenta 3. grozījumu un 88. grozījuma otro daļu. 
Tika konstatēts, ka 3. grozījums ir līdzvērtīgs, bet skaidrāk formulē 88. grozījuma pirmo daļu. 

12. un 13. apsvērums 

Padome pārvietoja Komisijas priekšlikuma 11. apsvēruma pirmo daļu uz Komisijas 
priekšlikuma 12. apsvērumu. 

Komisijas priekšlikuma 13. apsvērums (svītrots) 

Padome pieņēma Parlamenta 34. (=115.) grozījumu. 

14. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 85. grozījumu. 

15. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 7. grozījumu. 

16. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 8. grozījumu. 

17. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 9. grozījumu. 

18. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 86. grozījumu ar nelielu pārveidojumu, lai nodrošinātu atbilstību 
pantiem un patentu standarta terminoloģijai („triviāls” aizstāts ar „acīmredzams vai 
netehnisks”). 

20. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 11. grozījumu. 
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21. apsvērums 

Padome pārveidoja šo apsvērumu, ņemot vērā Parlamenta 76. grozījuma tekstu, lai risinātu 
savstarpējas izmantojamības jautājumu. 

22. apsvērums 

Padome pieņēma Parlamenta 13. grozījumu. 

2. pants 

Padome svītroja Komisijas norādi uz „prima facie jaunām” pazīmēm 2. panta a) apakšpunktā. 
2. panta b) apakšpunktā Padome pievienoja 107. (=69.) grozījuma elementu, kurā tehniskais 
ieguldījums formulēts kā „jauns”, un pievienoja jaunu teikumu, kas pārnests no Komisijas 
priekšlikuma 4. panta 3. punkta, lai definētu, kā tehniskais ieguldījums tiek novērtēts. 

Komisijas priekšlikuma 3. pants (svītrots) 

Padome pieņēma Parlamenta 15. grozījumu. 

3. pants 

Padome pārveidoja un apvienoja vienā punktā Komisijas priekšlikuma 4. panta 1. un 
2. punktu atbilstīgi Parlamenta 16. grozījumam, un pārnesa Komisijas priekšlikuma 4. panta 
3. punkta būtību uz 2. panta b) apakšpunktu, kā minēts iepriekš. 

4. pants 

Padome ieviesa jaunu 4. pantu. Šā panta 1. punktā atkārtoti uzsvērts princips, ka 
datorprogramma kā tāda nevar būt patentspējīgs izgudrojums. 4. panta 2. punkts ir Parlamenta 
17. grozījums ar papildu tekstu, lai skaidri formulētu, ka neviens no izslēgtajiem programmu 
veidiem (piemēram, avota kods (source code) vai objekta kods (object code)) nav 
patentspējīgs. 

5. pants 

Padome pievienoja 5. panta 2. punktu, lai noteiktu, ka prasījumi saistībā ar datorprogrammām 
kā patstāvīgiem produktiem vai uz nesējiem nav atļauti, ja vien prasījumā minētā programma 
neaktivizē produktu vai procesu, kas saskaņā ar 5. panta 1. punktu pieprasīts tajā pašā patenta 
pieteikumā. 

6. pants 

Padome pārveidoja 6. pantu saskaņā ar Parlamenta 19. grozījumu, pie tam precizējot 
Direktīvas 91/250/EEK attiecīgos pantus, kas piemērojami šajā kontekstā. 

7. pants 

Padome pieņēma Parlamenta 71. grozījumu. 

8. pants 
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Padome pieņēma Parlamenta 92., 23., 25., 26. grozījumu un 89. grozījuma būtību. 8. panta 
b) apakšpunktā tā arī pievienoja atsauci uz Komisijas starptautiskajām saistībām. Tā 
galvenokārt ir saprotama kā atsauce uz Līgumu par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas 
saistītas ar tirdzniecību (TRIPS Agreement). Panta f) apakšpunktā, kas pievienots ar 
25. grozījumu, svītroja atsauci uz Kopienas patentu, jo tas ir ārpus šīs direktīvas darbības 
jomas. Jaunais g) apakšpunkts ir tāds 89. grozījumā izteiktās domas formulējums, ko Padome 
uzskatīja par skaidrāku. 

9. pants 

Padome pieņēma Parlamenta 27. grozījumu. 

10. pants 

Padome izvirzīja kā noteikumu 24 mēnešu transponēšanas periodu (nav noteikts Komisijas 
priekšlikumā). Parlaments paredzēja 18 mēnešus. 

3.4. Komisijas nostāja par Padomes kopējo nostāju 

Komisija kopumā atbalsta Padomes kopējo nostāju, jo tā saglabā sākotnējā priekšlikumā 
noteikto līdzsvaru, tajā pat laikā precizējot atsevišķus aspektus, kas šķita problemātiski 
Parlamentam. Vairākums no Padomes ieviestajām izmaiņām pamatojās uz Parlamenta 
grozījumiem, par kuriem Komisija jau bija norādījusi, ka varētu tos atbalstīt. Atlikušās 
atšķirības starp Padomes kopējo nostāju un Komisijas sākotnējo priekšlikumu izklāstītas 
turpmāk. 

Komisijas priekšlikuma 13. apsvērums (svītrots) 

Komisija var pieņemt šo svītrojumu, jo satura būtība ir vispārīgi pārnesta uz 16. apsvērumu, 
kas ieviests ar Parlamenta 8. grozījumu. 

21. apsvērums 

Komisija atbalsta jauno formulējumu, jo tas vēlreiz apstiprina, ka spēkā esošie konkurences 
noteikumi ir piemērots veids, lai risinātu iespējamās konkurences problēmas starp 
uzņēmumiem. 81. un 82. panta piemērošana tādējādi dod ieguldījumu šīs direktīvas pamatā 
esošo mērķu sasniegšanā. Šajā apsvērumā dots iespējamas konkurences problēmas piemērs 
saistībā ar savstarpēju izmantojamību, konkrēti, ja dominējošais piegādātājs atsakās atļaut 
izmantot patentētu tehniku, kas nepieciešama vienīgi, lai nodrošinātu divās dažādās 
datorsistēmās vai datortīklos izmantoto standarta pazīmju pārveidošanu, lai padarītu 
iespējamu komunikāciju un datu apmaiņu starp šīm datorsistēmām vai datortīkliem. 

2. pants 

Ir pieņemama iekļautā prasība, lai tehniskais ieguldījums būtu jauns. 

4. pants 

Šā panta jaunajā 1. punktā norādīti esošie likumi, un tā kā Komisijas nolūks ir precizēt, nevis 
mainīt esošo tiesisko situāciju, tad šis ir pieņemams papildinājums. 

Komisija var pieņemt arī precizējumus 2. punktā. 
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5. pants 

Komisija vispārējā kontekstā var atbalstīt 2. punkta iekļaušanu, jo tajā doti noderīgi 
precizējumi attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem var tikt vai netikt atļauti atsevišķi prasījumu 
veidi, un to līdzsvaro citi noteikumi.  

6. pants 

Ir loģiski dot precīzas atsauces uz attiecīgiem savstarpējas izmantojamības noteikumiem, tādēļ 
Komisija atbalsta šo precizējošo papildinājumu. 

10. pants 

Lai gan Komisija dotu priekšroku ātrākai transponēšanai, ko paredzējis Parlaments, tā var 
pieņemt 24 mēnešu īstenošanas termiņu. 

4- SECINĀJUMS 

Komisija uzskata, ka Padomes kopējā nostāja nodrošina sākotnējā priekšlikumā paredzēto 
līdzsvaru, un tādējādi tā var to pieņemt. Jo īpaši, esošais formulējums pietiekami veicina 
jauninājumus šajā jomā un patur spēkā brīvību laist tirgū jaunus produktus, tomēr atļaujot 
tiesību subjektiem efektīvi, bet samērīgi realizēt savas tiesības pret pārkāpējiem. Saskaņošana 
Kopienas līmenī nodrošina to, ka šīs tiesības visā Eiropas Savienībā tiek realizētas vienotā 
veidā, un tādējādi veicina vienotā tirgus efektīvu darbību. 

Komisija aicina Parlamentu konstruktīvi iesaistīties turpmākā starpiestāžu dialogā, lai 
nodrošinātu to, ka tiek pieņemta direktīva, kas atbilst šiem mērķiem, un ir gatava iesaistīties 
turpmākās sarunās gan ar Parlamentu, gan ar Padomi par galvenajiem jautājumiem attiecībā 
uz direktīvu, īpaši ievērojot Komisijas apņemšanos veicināt savstarpēju izmantojamību. 

5- KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 

Turpmākais paziņojums ir iekļauts Padomes kopējās nostājas pieņemšanas protokolā. 

„Komisija uzskata, ka 6. pants, lasīts saistībā ar 22. apsvērumu, atļauj jebkādas darbības, kas 
aprakstītas 5. un 6. pantā Direktīvā 91/250/EEK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību ar 
autortiesībām, ieskaitot jebkādas darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu savstarpēju 
izmantojamību, bez nepieciešamības saņemt patenttiesību subjekta atļauju.” 




