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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/…/EG 

av den 

 

om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar 

 

 

 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

DIREKTIV 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95, 

 

med beaktande av kommissionens förslag, 

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget2, och 

                                                 
1  EUT C 61, 14.3.2003, s. 154. 
2  Europaparlamentets yttrande av den 24 september 2003 (EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 230), 

rådets gemensamma ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och 
Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT). 
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av följande skäl: 

 

(1) För att förverkliga den inre marknaden måste man dels undanröja hinder för fri rörlighet och 

motverka snedvridna konkurrensförhållanden, dels skapa förhållanden som gynnar innovation 

och investeringar. I detta sammanhang är skydd för uppfinningar genom patent en väsentlig 

förutsättning för att den inre marknaden skall bli en framgång. Ett verksamt, öppet och 

harmoniserat skydd för datorrelaterade uppfinningar i alla medlemsstater är viktigt för att 

bibehålla och uppmuntra investeringar inom detta område. 

 

(2) Det finns skillnader mellan medlemsstaterna i det skydd för datorrelaterade uppfinningar som 

ges enligt administrativ praxis och rättspraxis. Sådana skillnader kan skapa handelshinder och 

därför hämma en väl fungerande inre marknad. 

 

(3) Dessa skillnader kan komma att öka genom att medlemsstaterna tillämpar ny och olikartad 

administrativ praxis, eller genom att tolkningen av gällande lag utvecklas på olika sätt i 

nationell rättspraxis. 

 

(4) Den konstanta ökningen när det gäller spridning och användning av datorprogram inom alla 

teknikområden samt spridningen av programmen globalt via Internet är en avgörande faktor 

för teknisk innovation. Det är därför nödvändigt att säkerställa bästa möjliga förhållanden för 

programutvecklare och programanvändare i gemenskapen. 
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(5) De rättsregler som styr patenterbarheten för datorrelaterade uppfinningar bör därför 

harmoniseras, så att det säkerställs att den rättssäkerhet som följer av detta och nivån på de 

krav som uppställs för patenterbarhet ger de innovativa företagen möjlighet att dra största 

möjliga nytta av sin uppfinningsprocess samt stimulerar investeringar och innovation. 

Rättssäkerheten kommer också att tryggas genom att nationella domstolar får eller, när de 

dömer i sista instans, skall begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen när det är oklart 

hur detta direktiv skall tolkas. 

 

(6) Gemenskapen och dess medlemsstater är bundna av avtalet om handelsrelaterade aspekter av 

immaterialrätter (TRIPs-avtalet), som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG av 

den 22 december 1994 om att i Europeiska gemenskapens namn, i frågor inom dess 

behörighet, ingå avtal enligt de multilaterala förhandlingarna inom Uruguayrundan 

(1986−1994)1. Enligt artikel 27.1 i TRIPs-avtalet skall patent meddelas för alla uppfinningar, 

både produkter och processer, inom alla teknikområden, förutsatt att de är nya, har 

uppfinningshöjd och kan tillgodogöras industriellt. Vidare skall patent, enligt den artikeln, 

kunna meddelas och patenträtter kunna åtnjutas oberoende av det tekniska området. Dessa 

principer bör på motsvarande sätt gälla för datorrelaterade uppfinningar. 

                                                 
1  EGT L 336, 23.12.1994, s. 1. 



 
11979/1/04 REV 1  JM/ab,lt 4 
 DG C I   SV 

(7) Enligt konventionen om meddelande av europeiska patent, som undertecknades i 

München den 5 oktober 1973 ("den europeiska patentkonventionen"), och patentlagarna 

i medlemsstaterna betraktas datorprogram liksom upptäckter, vetenskapliga teorier, 

matematiska metoder, konstnärliga skapelser, planer, regler eller metoder för intellektuell 

verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet samt framläggande av information 

uttryckligen inte som uppfinningar och är därför undantagna från det patenterbara området. 

Dessa undantag är emellertid tillämpliga och berättigade endast i den mån en patentansökan 

eller ett patent avser sådana föremål eller verksamheter i sig, eftersom de nämnda föremålen 

och verksamheterna i sig inte tillhör något teknikområde. 

 

(8) Syftet med detta direktiv är att förhindra olika tolkningar av bestämmelserna i den europeiska 

patentkonventionen om gränserna för vad som är patenterbart. Den rättssäkerhet som följer av 

detta bör medverka till att det skapas ett klimat som befrämjar investeringar och innovationer 

inom programvarusektorn. 

 

(9) Patentskyddet tillåter uppfinnare att få behållning av sin kreativitet. Patenträttigheter skyddar 

innovation i hela samhällets intresse och bör inte användas på ett sätt som motverkar 

konkurrens. 

 

(10) Enligt rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram1 

skall ett originellt datorprogram i alla dess uttrycksformer åtnjuta upphovsrättsligt skydd som 

litterärt verk. Idéer och principer som ligger bakom de olika detaljerna i ett datorprogram är 

emellertid inte upphovsrättsligt skyddade. 

                                                 
1  EGT L 122, 17.5.1991, s. 42. Direktiv ändrat genom direktiv 93/98/EEG 

(EGT L 290, 24.11.1993, s. 9). 
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(11) För att en uppfinning skall anses vara patenterbar bör den ha teknisk karaktär och därför 

tillhöra ett teknikområde. 

 

(12) Det är ett villkor för uppfinningar i allmänhet att de, för att anses ha uppfinningshöjd, 

bör utgöra ett tekniskt bidrag till teknikens ståndpunkt. 

 

(13) Även om en datorrelaterad uppfinning tillhör ett teknikområde skall den alltså anses sakna 

uppfinningshöjd och därmed inte vara patenterbar, om den inte utgör ett bidrag till teknikens 

ståndpunkt, vilket t.ex. är fallet om dess särskilda bidrag saknar teknisk karaktär.  

 

(14) Att enbart tillämpa en annars icke patenterbar metod på en anordning, t.ex. en dator, är inte i 

sig tillräcklig för att motivera slutsatsen att ett tekniskt bidrag föreligger. En datorrelaterad 

affärs- eller databehandlingsmetod, eller en annan metod, där det enda bidraget till teknikens 

ståndpunkt är icke-tekniskt, kan därför inte utgöra en patenterbar uppfinning. 

 

(15) Om bidraget till teknikens ståndpunkt enbart rör något som inte är patenterbart kan 

uppfinningen inte patenteras, oberoende av hur saken läggs fram i ansökan. Kravet på tekniskt 

bidrag kan t.ex. inte kringgås enbart genom att tekniska hjälpmedel specificeras i 

patentkraven. 
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(16) En algoritm är icke-teknisk till sin natur och kan därför inte utgöra en teknisk uppfinning. En 

metod som omfattar användning av en algoritm kan trots detta vara patenterbar under 

förutsättning att metoden används för att lösa ett tekniskt problem. Ett patent som beviljas för 

en sådan metod bör emellertid inte innebära ensamrätt till själva algoritmen eller dess 

användning i sammanhang som inte förutses i patentet. 

 

(17) Omfattningen av den ensamrätt som ett patent innebär bestäms av patentkraven, som skall 

tolkas med beaktande av beskrivningarna och ritningarna. Kraven avseende en datorrelaterad 

uppfinning bör omfatta åtminstone en produkt, t.ex. en programmerad anordning, eller ett 

förfarande som utförs i en sådan anordning. Av detta följer att användning av enskilda delar 

av en programvara i sammanhang som inte inbegriper framställning av en patentskyddad 

produkt eller en patentskyddad process inte kommer att betraktas som patentintrång. 

 

(18) Det rättsliga skyddet för datorrelaterade uppfinningar nödvändiggör inte att det skapas något 

nytt regelverk som ersätter den nationella patenträtten. Den nationella patenträtten förblir den 

huvudsakliga grunden för det rättsliga skyddet för datorrelaterade uppfinningar. Detta direktiv 

klargör helt enkelt det nuvarande rättsläget i syfte att garantera rättssäkerhet, insyn och rättslig 

klarhet och för att förhindra en utveckling som innebär att metoder som inte är patenterbara, 

såsom självklara eller icke-tekniska processer och affärsmetoder, blir patenterbara. 

 

(19) Detta direktiv bör begränsas till att ange vissa principer för uppfinningarnas patenterbarhet; 

dessa principer bör särskilt säkerställa att uppfinningar som tillhör ett teknikområde och utgör 

ett tekniskt bidrag är möjliga att skydda genom patent, samt omvänt att uppfinningar som inte 

utgör något tekniskt bidrag inte är möjliga att skydda genom patent. 
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(20) Om rådande olikheter i det rättsliga skyddet för datorrelaterade uppfinningar undanröjs och 

rättsläget klargörs, kommer konkurrensläget för gemenskapens näringsliv att förbättras i 

förhållande till dess viktigaste handelspartner. Med tanke på att den traditionella 

tillverkningsindustrin tenderar att flytta sin verksamhet till lågkostnadsländer utanför 

gemenskapen är betydelsen av skydd för immateriella rättigheter och i synnerhet patent 

uppenbart. 

 

(21) Detta direktiv bör inte inverka på tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i fördraget, särskilt i 

de fall en dominerande leverantör vägrar att tillåta användning av en patenterad teknik som 

behövs endast för att garantera omvandling av de konventioner som används i två olika 

datorsystem eller datornät för att möjliggöra kommunikation och utbyte av uppgifter mellan 

dem. 

 

(22) De rättigheter som är förbundna med patent för uppfinningar inom ramen för detta direktiv 

bör inte påverka handlingar som är tillåtna enligt artiklarna 5 och 6 i direktiv 91/250/EEG och 

särskilt enligt bestämmelserna i det direktivet om dekompilering och driftskompatibilitet. 

Åtgärder som enligt artiklarna 5 och 6 i direktiv 91/250/EEG inte kräver rättighetshavarens 

tillstånd när det gäller rättighetshavarens upphovsrätt till eller som har anknytning till ett 

datorprogram, och som – om det inte vore för dessa artiklar – skulle kräva ett sådant tillstånd, 

bör inte kräva rättighetshavarens tillstånd när det gäller rättighetshavarens patenträttigheter till 

eller som har anknytning till datorprogrammet. 
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(23) Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att harmonisera nationella regler om 

patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen 

vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

 

Artikel 1 

 

Tillämpningsområde 

 

I detta direktiv fastställs de regler som skall gälla patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. 

 

Artikel 2 

 

Definitioner 

 

I detta direktiv avses med 

 

a) datorrelaterad uppfinning: alla uppfinningar vars utövande innefattar användning av en dator, 

ett datornätverk eller någon annan programmerbar anordning, där uppfinningen har en eller 

flera egenskaper som helt eller delvis verkställs med hjälp av ett eller flera datorprogram, 



 
11979/1/04 REV 1  JM/ab,lt 9 
 DG C I   SV 

b) tekniskt bidrag: ett bidrag till teknikens ståndpunkt som är nytt och inte är självklart för en 

fackman på området i fråga. Det tekniska bidraget skall bedömas med hänsyn till skillnaden 

mellan teknikens ståndpunkt och patentkravens samlade skyddsomfång, vilket måste innefatta 

tekniska kännetecken oberoende av om dessa åtföljs av icke-tekniska kännetecken. 

 

Artikel 3 

 

Villkor för patenterbarhet 

 

För att kunna patenteras skall en datorrelaterad uppfinning kunna tillgodogöras industriellt, vara ny 

och ha uppfinningshöjd. För att en datorrelaterad uppfinning skall kunna anses ha uppfinningshöjd 

skall den utgöra ett tekniskt bidrag. 

 

Artikel 4 

 

Undantag från patenterbarhet 

 

1. Ett datorprogram som sådant kan inte utgöra en patenterbar uppfinning. 

 

2. En datorrelaterad uppfinning skall inte anses utgöra ett tekniskt bidrag enbart därför att den 

förutsätter användning av en dator, datornätverk eller annan programmerbar anordning. 

Uppfinningar som rör datorprogram – oavsett om de uttrycks i källkod, i objektkod eller i någon 

annan form – som tillämpar affärsmetoder, matematiska eller andra metoder och inte har några 

tekniska verkningar utöver den normala fysiska samverkan mellan ett program och datorn, 

datornätverk eller den programmerbara anordning där de körs, skall därför inte vara patenterbara. 
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Artikel 5 

 

Typ av krav 

 

1. Medlemsstaterna skall se till att en datorrelaterad uppfinning kan patentskyddas som produkt, 

dvs. en programmerad dator, ett programmerat datornätverk eller någon annan programmerad 

anordning, eller som en process utförd av en sådan dator, datornätverk eller anordning genom 

användning av programvara. 

 

2. Ett krav på ett datorprogram, antingen som självständig produkt eller på en bärare, skall inte 

vara tillåtet om det programmet inte, när det laddas och exekveras i en programmerbar dator, 

programmerbart datornätverk eller annan programmerbar anordning, aktiverar en produkt eller en 

process som ingår i samma patentansökan, i enlighet med punkt 1. 

 

Artikel 6 

 

Förhållande till direktiv 91/250/EEG 

 

De rättigheter som ges genom patentskydd för uppfinningar som omfattas av detta direktiv, skall 

inte påverka åtgärder som är tillåtna enligt artiklarna 5 och 6 i direktiv 91/250/EEG, och särskilt 

enligt bestämmelserna i det direktivet som gäller dekompilering och driftskompatibilitet. 
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Artikel 7 

 

Uppföljning 

 

Kommissionen skall följa hur datorrelaterade uppfinningar påverkar innovation och konkurrens, 

både i Europa och internationellt, på gemenskapens näringsliv, särskilt små och medelstora företag, 

på anhängare av öppen källkod, samt elektronisk handel. 

 

Artikel 8 

 

Rapport om direktivets effekter 

 

Senast den …* skall kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om 

 

a) hur patent för datorrelaterade uppfinningar påverkar de förhållanden som nämns i artikel 7, 

 

b) huruvida reglerna för patentets giltighetstid och för bedömning av patenterbarhet, närmare 

bestämt nyhetskaraktär, uppfinningshöjd och kravens skyddsomfång, är lämpliga, och 

huruvida det skulle vara önskvärt och rättsligt möjligt med tanke på gemenskapens 

internationella åtaganden att ändra sådana regler, 

                                                 
*  Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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c) huruvida det har uppstått svårigheter beträffande de medlemsstater som inte granskar kraven 

på nyhet och uppfinningshöjd innan patent utfärdas, och om det i så fall krävs åtgärder för att 

hantera dessa svårigheter, 

 

d) huruvida svårigheter har uppstått i förhållandet mellan patentskyddet för datorrelaterade 

uppfinningar och det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram i enlighet med 

direktiv 91/250/EEG, och huruvida patentsystemet har missbrukats i fråga om 

datorrelaterade uppfinningar, 

 

e) på vilket sätt föreskrifterna i detta direktiv beaktas i Europeiska patentverkets praxis och i 

verkets bedömningsriktlinjer, 

 

f) de förhållanden som kan göra det nödvändigt att förbereda en diplomatkonferens för att se 

över den europeiska patentkonventionen, 

 

g) hur patent på datorrelaterade uppfinningar påverkar utveckling och saluföring av 

driftskompatibla datorprogram och datorsystem. 

 

Artikel 9 

 

Översyn av direktivets effekter 

 

På grundval av uppföljningen enligt artikel 7 och rapporten enligt artikel 8 skall kommissionen 

granska effekterna av detta direktiv och, vid behov, förelägga Europaparlamentet och rådet förslag 

till ändringar av lagstiftningen. 
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Artikel 10 

 

Genomförande 

 

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är 

nödvändiga för att följa detta direktiv senast den …*. De skall genast underrätta kommissionen 

om detta. 

 

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv 

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda. 

 

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de bestämmelser i nationell 

lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. 

 

Artikel 11 

 

Ikraftträdande 

 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

 

                                                 
*  Två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft. 
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Artikel 12 

 

Adressater 

 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

 

Utfärdat i Bryssel den 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

 

________________________ 
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I. INLEDNING 

 

1. Den 20 februari 2002 överlämnade kommissionen ett förslag till Europaparlamentets 

och rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar1 grundat på 

artikel 95 i EG-fördraget. 

 

2. Ekonomiska och sociala kommittén lämnade sitt yttrande den 19 september 20022. 

 

3. Europaparlamentet lämnade sitt yttrande vid första behandlingen 

den 24 september 20033. 

 

4. Kommissionen har inte lagt fram något ändrat förslag. 

 

5. Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251 i EG-fördraget 

den 7 mars 2005. 

 

II. SYFTE 

 

6. Syftet med förslaget till direktiv är att harmonisera de nationella patentlagarna när det 

gäller patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar och att öka insynen i villkoren för 

sådan patenterbarhet. 

 

III. GEMENSAM STÅNDPUNKT 

 

Skälen 

 

7. Rådet har ändrat eller slagit samman ett antal av skälen i kommissionens förslag och 

antagit ytterligare några. Därigenom har rådet helt, delvis eller efter omformulering 

godtagit Europaparlamentets ändringar 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 86, 11, 12 och 13. 

De viktigaste ändringarna i skälen tas upp under tillämpliga artiklar nedan. 

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

 

Artikel 1 (Räckvidd) 

 

8. Artikel 1 godtogs enligt kommissionens förslag. Europaparlamentet har inte heller 

föreslagit några ändringar i denna artikel. 

 

Artikel 2 (Definitioner) 

 

9. Beträffande led a har rådet delvis följt Europaparlamentets ändringar 36, 42 och 117 

genom att stryka orden "sannolikt nya" i definitionen av datorrelaterad uppfinning på 

grund av att dessa är överflödiga och riskerar att skapa förvirring i fråga om förhållandet 

till den nyhetsgranskning som tillämpas vid patenterbarhetsprövningen av samtliga 

uppfinningar. 

 

10. När det gäller led b 

 

− ersatte rådet "technical field" med "field of technology" som är den term som 

vanligen används i internationella patenträttsavtal, till exempel TRIPS-avtalet, 

 

− infogade rådet orden "nytt och" för att klargöra kriterierna för tekniskt bidrag, och 

 

− lade till en andra mening som i grunden är bestämmelsen i artikel 4.3 i 

kommissionens förslag, vilken har ändrats en aning för att klargöra att alla 

patentkrav måste innehålla även tekniska kännetecken, även om icke-tekniska 

kännetecken kan beaktas vid bedömningen av en viss datorrelaterad uppfinnings 

tekniska bidrag. Denna tanke sammanfaller med delar av Europaparlamentets 

ändringar 16, 100, 57, 99, 110 och 70. 
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Artikel 3 i kommissionens förslag (Datorrelaterade uppfinningar som teknikområde) 

 

11. I denna artikel ålades medlemsstaterna skyldighet att i sin nationella lagstiftning se till 

att datorrelaterade uppfinningar uppfattas som tillhörande ett teknikområde. I enlighet 

med Europaparlamentets ändring 15 har rådet beslutat att stryka artikel 3 med tanke på 

att en allmän skyldighet av denna art skulle vara svår att överföra till nationell 

lagstiftning. I stället har rådet beslutat att i skäl 13 skärpa det aktuella uttryckssättet i 

skäl 11 i kommissionens förslag. 

 

Artikel 3 (Artikel 4 i kommissionens förslag) (Villkor för patenterbarhet) 

 

12. Rådet sammanförde de första två punkterna i artikel 4 i kommissionens förslag till en 

enda och införde samtidigt obetydliga ändringar av formuleringen i syfte att förtydliga 

texten. Den nya texten följer ordagrant den lydelse av artikel 4.1 som föreslås i 

Europaparlamentets ändring 16. 

 

13. Som redan nämnts har artikel 4.3 i kommissionens förslag införlivats i definitionen av 

tekniskt bidrag i artikel 2 b eftersom det ansågs att detta hör hemma i definitionerna och 

inte i en artikel med rubriken "Villkor för patenterbarhet". 

 

Artikel 4 (Undantag från patenterbarhet) 

 

14. För att undvika eventuella missförstånd har rådet i artikel 4.1 infört en tydlig skrivning 

om att ett datorprogram i sig inte kan utgöra en patenterbar uppfinning. 
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15. Punkt 2, som motsvarar Europaparlamentets ändring 17, är avsedd att klargöra 

gränserna för vad som kan vara patenterbart enligt detta direktiv och måste läsas 

tillsammans med skälen 14−16 vilka motsvarar Europaparlamentets ändringar 85, 

7 och 8. Rådet har dock infogat uttrycken "vare sig de uttrycks i källkod, i objektkod 

eller i någon annan form" för att förtydliga vad som avses med uppfinningar som rör 

datorprogram. 

 

Artikel 5 (Typ av krav) 

 

16. Punkt 1 godtogs enligt kommissionens förslag. 

 

17. Punkt 2 lades till för att klargöra att ett patent under vissa förhållanden och på bestämda 

villkor kan omfatta ett krav på ett datorprogram, antingen som självständig produkt eller 

på en bärare. Rådet anser att detta skulle anpassa direktivet till gängse praxis såväl vid 

Europeiska patentbyrån som i medlemsstaterna. 

 

Artikel 6 (Förhållande till direktiv 91/250/EEG) 

 

18. Rådet har godtagit Europaparlamentets ändring 19 eftersom det anser att denna är 

tydligare än texten i kommissionens förslag. Det har tagit bort hänvisningarna till 

bestämmelserna om kretsmönster på halvledare eller varumärken eftersom de ansågs 

ovidkommande i detta sammanhang. 

 

19. Rådet införlivade inte Europaparlamentets ändring 76 eftersom det ansåg att den var för 

öppen och skulle strida mot TRIPS-avtalet. Rådet ansåg att frågan om 

driftskompatibilitet redan är tillräckligt behandlad genom artikel 6 samt genom 

tillämpningen av allmänna konkurrensregler. Detta förklaras tydligt i skälen 21 och 22 

i rådets gemensamma ståndpunkt. 
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Artikel 7 (Uppföljning) 

 

20. Rådet har godtagit Europaparlamentets ändring 71. 

 

Artikel 8 (Rapport om direktivets effekter) 

 

21. Rådet har bibehållit texten i kommissionens förslag och gjort följande tillägg: 

− Led b: orden "patentets giltighetstid och för" har lagts till enligt förslaget i 

Europaparlamentets ändring 92. Dessutom har rådet, med beaktande av 

Europaparlamentets ändring 25 infört en skrivning om gemenskapens internationella 

åtaganden. 

− Led d: Rådet har godtagit Europaparlamentets ändring 23. 

− Led e: Rådet har godtagit Europaparlamentets ändring 26. 

− Led f: Rådet har godtagit Europaparlamentets ändring 25 men har tagit bort 

hänvisningen till gemenskapspatent, eftersom en sådan hänvisning är ovidkommande 

i detta sammanhang. 

− Led g: Rådet har i sak godtagit Europaparlamentets ändring 89 men har valt en tydligare 

formulering. 

 

Artikel 9 i rådets gemensamma ståndpunkt (Översyn av följderna) 

 

22. Rådet godtog Europaparlamentets ändring 27. 

 

Artikel 10 (Artikel 9 i kommissionens förslag) (Genomförande) 

 

23. Till skillnad från Europaparlamentet, som valde en genomförandeperiod på arton 

månader (ändring 28), har rådet valt en genomförandeperiod på tjugofyra månader. 
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Artiklarna 11 (Ikraftträdande) och 12 (Adressater) (Artiklarna 10 och 11 

i kommissionens förslag) 

 

24. Rådet har godtagit kommissionens förslag. 

 

IV. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGAR SOM INTE GODTAGITS 

 

25. Efter ingående diskussion kunde rådet inte godta Europaparlamentets ändringar 88 

(första meningen), 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 (delvis), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 

120, 76, 24, 81, 93, 94 och 28. 

 

26. Rådet ansåg att en del av dessa ändringar var överflödiga (ändringarna 88 (första 

meningen), 31, 75, 94), oklara och potentiellt förvirrande (ändringarna 36, 42, 117, 72, 

104, 120), inte hade någon direkt koppling till de aktuella frågorna (ändringarna 95, 24, 

81), inte återspeglade etablerad praxis (ändringarna 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 

102, 111) eller skulle strida mot Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters 

internationella åtaganden enligt TRIPS-avtalet samt patenträttens allmänna principer 

(84, 114, 125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V. AVSLUTNING 

 

27. I den gemensamma ståndpunkten har rådet införlivat ett betydande antal av de ändringar 

som Europaparlamentet har föreslagit. I hela den gemensamma ståndpunkten har rådet 

strävat efter att uppnå en rimlig och genomförbar balans mellan rättsinnehavarnas och 

övriga berörda parters intressen. Den övergripande balansen i rådets gemensamma 

ståndpunkt har erkänts av kommissionen som har godtagit den som ett tillfredsställande 

kompromisspaket. 

 

________________________ 
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A-PUNKTSNOT 
från: Rådets sekretariat 
till: Rådet 
Föreg. dok. nr: 14574/04 PI 71 CODEC 1225 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
Komm. förslag nr: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om patenterbarhet för 

datorrelaterade uppfinningar 
– Gemensam ståndpunkt 
– Rådets motivering 

 
 

1. Den 20 februari 2002 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och 

rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar1, grundat på artikel 95 

i EG-fördraget. 

 

2. Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 19 september 20022. 

 

3. Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen den 24 september 20033. 

                                                 
1  EGT C 151, 25.6.2002, s. 129. 
2  EUT C 61, 14.3.2003, s. 154. 
3  Dok. 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. Vid sitt 2583:e möte den 18 maj 2004 nådde rådet (konkurrenskraft) politisk 

överenskommelse om en gemensam ståndpunkt om direktivet varvid den spanska 

delegationen röstade emot och den österrikiska, belgiska och italienska delegationen 

avstod från att rösta. 

 

5. Den gemensamma ståndpunkten efter juristlingvisternas slutbehandling finns i  

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

 

6. Utkastet till rådets motivering till den gemensamma ståndpunkten finns i  

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

 

7. Coreper samtyckte vid sitt 2077:e möte den 15 december 2004 till att rekommendera rådet att 

 

• som en A-punkt på dagordningen vid ett kommande möte, varvid den spanska 

delegationen röstar mot och den österrikiska, belgiska och italienska delegationen 

avstår från att rösta, anta den gemensamma ståndpunkten enligt dok. 11979/04 PI 61 

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

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

 

• till protokollet ta uttalandena i addendumet till denna not. 

 

8. Rådet uppmanas att följa denna rekommendation. 

 

________________________ 
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För rådet bifogas uttalandena till protokollet från det rådsmöte vid vilket ovannämnda gemensamma 

ståndpunkt kommer att antas. 

 

___________ 
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BILAGA 

 

Uttalanden till rådets protokoll 

 

 

1. Uttalande från kommissionen 

 

Kommissionen anser att artikel 6, som skall jämföras med skäl 22 i ingressen, tillåter alla de 

åtgärder som avses i artiklarna 5 och 6 i direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för 

datorprogram, inbegripet åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa driftskompatibilitet, 

utan att rättsinnehavarens tillstånd krävs. 

 

2. Uttalande från Ungern 

(Översättning till engelska av den ungerska delegationen) 

 

När det gäller förslaget till direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar, 

instämmer den ungerska regeringen i målsättningarna i detta och i synnerhet i att 

 

– stärka den rättsliga säkerheten och därigenom säkerställa den förutsägbarhet som 

behövs för att fatta ekonomiska beslut, 

– säkerställa att den inre marknaden fungerar smidigt genom att undanröja skillnaderna i 

medlemsstaternas rättspraxis, 

– stärka den europeiska informationsteknikindustrins konkurrenskraft på 

världsmarknaden, 

– stimulera innovation och kreativ verksamhet på detta viktiga teknikområde. 

 

Ungern stöder antagandet av gemenskapslagstiftning om patenterbarhet för datorrelaterade 

uppfinningar för att upprätta tydliga villkor för patenterbarhet och harmonisera 

medlemsstaternas olika praxis. 
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Vid mötet i rådet (konkurrenskraft) den 17–18 maj 2004, vid vilket ändringar av det 

föreslagna direktivet antogs, framhöll Ungern, förutom ovannämnda målsättningar, att även 

små och medelstora företags intressen måste beaktas i direktivet. Eftersom de ändringar som 

antogs vid det mötet låg i linje med denna målsättning, stödde Ungern förslaget med sin röst 

i debatten. 

 

Ungern anser emellertid att marknadsaktörernas intressen är av särskild betydelse, med 

särskild hänsyn till små och medelstora företag, med syftet att säkerställa att deras intressen 

avspeglas på ett lämpligt sätt i det kommande medbeslutandeförfarandet och under 

genomförandet av direktivet. 

 

3. Uttalande från Nederländerna 

 

Konungariket Nederländerna förklarar att det anser harmoniseringsdirektivet om 

patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar mycket betydelsefullt. Den 18 maj ingick 

Nederländerna, som en del av en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna, en politisk 

överenskommelse om den gemensamma ståndpunkten vid första behandlingen. Det 

nederländska parlamentet ansåg att den politiska överenskommelsen inte erbjuder tillräckliga 

garantier för att förhindra spridning av programvarupatent. Nederländerna kommer att beakta 

dessa synpunkter då direktivet tas upp till den andra behandlingen. 

 

Syftet med direktivet är att harmonisera Europeiska unionens regler om patentering av 

datorrelaterade uppfinningar och att klargöra vilka uppfinningar som är och vilka som inte är 

patenterbara. 

 

Med tanke på detta vill Nederländerna uttryckligen bekräfta att direktivet bör garantera att 

uppfinningar, affärsmetoder och ren programvara som är icke-tekniska och som inte medför 

något nytt utesluts från patenterbarheten. Detta beror på att patentering av detta slag inte 

kommer att bidra positivt till innovationsförmågan. 
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På senaste tiden har det förts en omfattande offentlig och politisk debatt om det föreslagna 

direktivet och patentering av datorrelaterade uppfinningar i allmänhet. Vid diskussionerna om 

direktivet under den andra behandlingen kommer Nederländerna att utgå från förutsättningen 

att reglerna om och praxis för genomförande av patenterbarhet för datorrelaterade 

uppfinningar blir tillräckligt tydliga och att de ovannämnda oönskade patenteringsformerna 

förhindras. 

 

Nederländerna kommer därför vid den andra behandlingen inte att kunna stödja ett direktiv 

som stör jämvikten mellan patenterbarhet och icke patenterbarhet. 

 

4. Uttalande från Lettland 

 

Vid rådets möte (konkurrenskraft) den 17–18 maj 2004 stödde Lettland direktivet om 

patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar, eftersom Lettland anser direktivet vara av stor 

betydelse och samtycker till de mål som föreslås i detsamma. 

 

Lettland stöder att lagstiftningen om patentering av datorrelaterade uppfinningar bör 

harmoniseras inom Europeiska unionen och att det bör stå klart vilka datorrelaterade 

uppfinningar som är patenterbara och vilka som inte är det. 

 

Med tanke på detta vill Lettland uttryckligen bekräfta att syftet med det direktiv som för 

närvarande behandlas är att från patenterbarheten utesluta uppfinningar, affärsmetoder och ren 

programvara som är icke-tekniska och som inte medför något nytt. Detta beror på att 

patentering av detta slag inte kommer att bidra positivt till innovationsförmågan. Direktivet 

bör säkerställa överensstämmelse med alla internationella fördrag.  

 

Vidare diskussioner i Lettland om direktivet har visat att detta skulle kunna få stora 

konsekvenser för små och medelstora företag som arbetar inom informationsteknikindustrin 

och för utvecklingen av hela den inhemska industrin. Inom industrin har farhågor uttryckts för 

att den nuvarande texten fortfarande innehåller vissa oklarheter.  
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Mot bakgrund av ovan anförda skäl kommer Lettland att i framtiden kunna samtycka till 

direktivet om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar, om det bibehåller jämvikten 

mellan patenterbarhet och icke patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar.  

 

 

________________________ 
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För rådet bifogas ytterligare ett uttalande till protokollet från det rådsmöte vid vilket ovannämnda 

gemensamma ståndpunkt kommer att antas. 

 

___________ 
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BILAGA 

 

 

Uttalande till rådets protokoll 

 

 

5. Uttalande från Polen 

 

Med bakgrund av behovet av ytterligare arbete med utkastet till direktiv för att stärka 

rättssäkerheten och skydda särskilt små och medelstora företags ekonomiska intressen liksom 

verksamhet inom forskning och teknisk utveckling, noterar Polen att man, trots de 

reservationer som lagts fram, nådde en politisk överenskommelse vid mötet i rådet 

(konkurrenskraft) den 18 maj 2004 om en gemensam ståndpunkt som leder fram till en andra 

behandling av detta utkast. 

 

Polen stöder de mål som var vägledande vid utarbetandet av direktivet, särskilt behovet av att 

 

– förbättra insyn och rättssäkerhet när det gäller skyddet av datorrelaterade uppfinningar, 

vilket är särskilt viktigt för de ekonomiska beslut som fattas av fysiska och juridiska 

personer som är verksamma inom informationstekniken, 

 

– harmonisera olika praxis på detta område i EU:s medlemsstater, 

 

– undanröja möjligheten att patentera icke-tekniska uppfinningar (sådana som inte tillhör 

teknikområdet), uppfinningar som inte är innovativa, affärsmetoder och datorprogram 

som sådana, 

 

– utveckla en miljö som leder till innovationer inom industri och datavetenskap. 

 

Polen konstaterar emellertid att flera av de viktigaste bestämmelserna i det förslag som 

föreligger efter mötet i rådet den 18 maj 2004 inte uppfyller landets förväntningar. 
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Polen föredrar utan tvekan entydiga rättsliga instrument som säkerställer att datorrelaterade 

uppfinningar är patenterbara, medan däremot datorprogram eller delar av sådana inte kan vara 

patenterbara. Polen meddelar följaktligen att landet endast kommer att stödja utkastet till 

direktiv i andra behandlingen i rådet om det införs ändringar som förhindrar patentering av 

datorprogram. 

 

I sin nuvarande form uppfyller utkastet till direktiv inte Polens förväntningar på grund av 

följande orsaker: 

 

1. Det kan förefalla (enligt artikel 4) som om datorprogram inte kan utgöra en patenterbar 

uppfinning, men i själva verket ger (enligt artikel 5.2) möjligheten att införa 

patentskydd för datorprogram som sådana i de fall då det finns flera former av skydd 

som rör objektet för patentansökan. 

 

2. Enligt utkastet kan även datorprogram behandlas som datorrelaterade uppfinningar 

eftersom de hör hemma inom teknikområdet och därför omfattas av bestämmelsen i 

artikel 27 i TRIPs-avtalet. På grund av denna alltför breda tolkning av TRIPs-avtalet 

strider utkastet till direktiv mot artikel 52.2 och 52.3 i konventionen om meddelande av 

europeiska patent, där datorprogram som sådana inte anses som uppfinningar. 

 

3. I utkastet erkänns vanlig användning av en dator som något "tekniskt", vilket strider 

mot grundtanken med och förståelsen av en uppfinning, något som fastställs både i 

konventionen om meddelande av europeiska patent och i Polens rättssystem. 

 

4. Skyddet av driftskompatibilitet, vilket tillåts på grundval av artikel 30 i TRIPs-avtalet, 

säkerställs inte. I utkastet till direktiv lämnas möjlighet till baklängeskonstruktion 

(reverse engineering) och dekompilering på samma sätt som i direktivet om 

upphovsrättsligt skydd för datorprogram. Medan undantagen i det direktivet är 

tillräckliga i fråga om upphovsrättsligt skydd, blir driftskompatibilitet enligt artikel 6 i 

utkastet till direktiv inte i praktiken bindande för en patenthavare. 
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Utkastet till direktiv innehåller dessutom vad Polen anser vara ett antal rättsliga motsägelser, 

många vaga bestämmelser och termer som förklaras med begrepp som inte definieras i 

förslaget. Definitionerna av "tekniskt område" eller "teknisk" är exempel på detta. I förslaget 

fastställs det inte klart att datorprogrammering, datornätverk eller andra enheter inte utgör 

tekniska områden. 

 

I ingressen (skäl 8) sägs det att ett av direktivets syften är att förhindra olika tolkningar av 

bestämmelserna i konventionen om meddelande av europeiska patent. Detta skall ske genom 

harmonisering av nationella rättsliga bestämmelser som styr patenterbarheten för 

datorrelaterade uppfinningar. Detta föreskrivs både i skäl 5 i ingressen och i artikel 10 som 

direkt ålägger medlemsstaterna att sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar 

som är nödvändiga för att genomföra direktivets bestämmelser. Detta strider mot skäl 18 i 

ingressen där det hävdas att det rättsliga skyddet för datorrelaterade uppfinningar inte 

nödvändiggör att det skapas något nytt regelverk som ersätter den nationella lagstiftningen 

och att direktivet endast klargör att det råder rättsligt status quo. 

 

En detaljerad analys av bestämmelserna i direktivet leder till slutsatsen att det behövs en ny 

definition i nationell lagstiftning av patenterbara datorrelaterade uppfinningar. I utkastet till 

direktiv definieras en datorrelaterad uppfinning på sådant sätt att varje program som 

installeras i en dator och används i den blir en uppfinning. Å andra sidan görs i utkastets 

definition av tekniskt bidrag inte tillräcklig åtskillnad mellan tekniska och icke-tekniska 

kännetecken hos en uppfinning. I artiklarna 2 b och 3 föreslås det att en uppfinning vars 

bidrag till kunskap endast finns i den icke-tekniska delen kan bli patenterbar. 

 

I många fall är det nödvändigt att i texten understryka en uppfinnings tekniska karaktär. Det 

bör därför förklaras att datorrelaterade uppfinningar bör skyddas endast då det gäller sådana 

produkter som programmerad teknisk utrustning eller en teknisk operation som utförs med 

denna utrustning. 
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Med hänsyn till de ytterst komplicerade rättsliga frågor som här berörs, anser Polen också att 

det fortsatta arbetet med dokument bör stödjas av ett dokument med exempel på uppfinningar 

som kommer att bli patenterbara och sådana som inte kommer att bli det. Dessa exempel kan 

användas till stöd för tolkningen av beslut om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar. 

 

Polen anser även att det är nödvändigt att i det ovan nämnda dokumentet inbegripa en 

preliminär bedömning av eventuella rättsliga och ekonomiska följder av genomförandet av 

direktivet. 

 

Sammanfattningsvis vill Polen understryka att syftena med direktivet endast kan nås om det 

i direktivet fastställs explicita rättsliga instrument som gör det omöjligt att patentera 

datorprogram eller delar av sådana samtidigt som patenterbarhet för datorrelaterade 

uppfinningar möjliggörs. Polen kommer i senare skeden av lagstiftningsarbetet att aktivt 

verka för att dessa villkor uppfylls. Vi kommer att göra detta i övertygelsen om att en lämplig 

lösning på de problem som rör patentering av datorrelaterade uppfinningar kommer att bli en 

viktig faktor när det gäller att främja den europeiska ekonomins konkurrenskraft och stärka 

det europeiska forskningsområdet. 

 

 
________________________ 
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BILAGA 

 

Uttalande till rådets protokoll 

 

6. Uttalande från Danmark 

 

Danmark stödde den kompromiss som uppnåddes i rådet i maj 2004 om förslaget till direktiv 

om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar på grundval att härigenom tydligare regler 

skulle säkerställas på detta område och att en kodifiering av befintlig praxis skulle äga rum, 

samtidigt som patenterbarhet för icke-tekniska produkter förhindrades. 

 

Det är på denna grundval som Danmark genom rådet kommer att delta i kommande 

förhandlingar om förslaget med Europaparlamentet. I detta sammanhang fäster Danmark 

särskild vikt vid att säkerställa tillgång till driftskompatibilitet, att det endast är tekniska 

uppfinningar som kan patenteras och att varken ren mjukvara eller affärsmetoder kan 

patenteras. I de kommande förhandlingarna kommer Danmark därför att arbeta för att se till 

att dessa inslag avspeglas i texten på ett väl avvägt sätt. 

 

7. Uttalande från Republiken Cypern 

 

När det gäller förslaget till direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar stöder 

Republiken Cypern visserligen de mål som fastställs i detta, särskilt harmoniseringen av 

diverse olika praxis på detta område i EU:s medlemsstater, förbättringen av insynen och 

förstärkningen av rättssäkerheten och tydliga villkor för skyddet av datorrelaterade 

uppfinningar, men anser dock att förslaget till direktiv bör erbjuda större tydlighet om vilka 

uppfinningar som är patenterbara och vilka som inte är det. Detta är av största vikt för 

enskilda personer, organisationer och i synnerhet små och medelstora företag som är 

verksamma inom informationsteknik och utveckling av den inhemska industrin och 

därigenom ökar konkurrenskraften och stärker forskningsområdet. 

 

 

________________________ 
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2002/0047 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar 

1- BAKGRUND 

Förslaget (dokument KOM(2002)[92] slutlig – 
[2002/[0047]COD)1överlämnades till Europaparlamentet och rådet 

20 februari 2002 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2 19 september 2002 

Europaparlamentets första behandling av yttrandet3 24 september 2002 

Den gemensamma ståndpunkten antogs4 7 mars 2005 

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Syftet med förslaget till direktiv om patenterbarhet för datorrelaterade uppfinningar är att 
harmonisera medlemsstaternas lagstiftning om datorbaserade uppfinningar. Enligt direktivet 
skall EG-domstolen pröva de regler som tillämpas av de nationella domstolar och patentverk 
som har till uppgift att bedöma patents och tillämpningars giltighet på detta område. Eftersom 
många av dessa patent beviljas av Europeiska patentverket (EPO), skulle man kunna uppdra 
åt Europeiska patentverkets förvaltningsråd att bearbeta tillämpningsföreskrifterna till den 
europeiska patentkonventionen. 

3- ANMÄRKNINGAR TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1 Allmänna anmärkningar 

Rådet antog genom kvalificerad majoritet en gemensam ståndpunkt, i vilken ca 25 av 
parlamentets ändringar vid den första behandlingen har beaktats. Kommissionen har meddelat 
att den godtar den gemensamma ståndpunkten, även om denna skiljer sig från kommissionens 
ursprungliga förslag på vissa punkter. Rent allmänt anser kommissionen att den gemensamma 
ståndpunkten skapar en rimlig balans mellan rättighetshavarnas intressen å ena sidan samt 

                                                 
1 EGT C 151, 25.6.2002, s. 129 KOM (2002) 92 slutlig 
2 EUT C 61, 14.3.2003, s.154 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 datum införes 
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konkurrenternas och konsumenternas (inkl. företrädarna för en öppen källkod) å den andra. 
En ytterligare garanti för denna balans är de nya bestämmelserna i artikel 7, enligt vilken 
kommissionen skall övervaka de datorrelaterade uppfinningarnas inverkan på främst de små 
och medelstora företagen och företrädarna för en öppen källkod. 

Vad kommissionen beträffar betonas i direktivet fortfarande det huvudsyfte som finns i 
motiveringen till kommissionens förslag, nämligen att harmonisera medlemsstaternas 
patentlagstiftning och att undanröja juridiska oklarheter på området. Det är viktigt att notera 
att det till dags dato inte finns någon EU-rättsakt som reglerar vare sig patentlagstiftningen i 
allmänhet eller mer specifikt de datorrelaterade uppfinningarna. Om det här direktivet antas, 
skulle det därför innebära att patentlagstiftningen för första gången explicit hamnar under 
EU:s jurisdiktion. 

Om direktivet inte antas, skulle det innebära att gemenskapsinstitutionerna inte kan utöva 
någon kontroll på ett strategiskt viktigt område av Europas ekonomi, för vilket ansvaret enbart 
skulle ligga hos de nationella patentverken, domstolarna och Europeiska patentverket i 
München.  

3.1.1 Krav på datorprogrammen 

Fastän kommissionens förslag inte uttryckligen tillät några krav på datorprogrammen som 
självständig produkt eller på en bärare, har kommissionen godtagit artikel 5.2 i den 
gemensamma ståndpunkten, eftersom den måste uppfattas som att den avser 
genomförbarheten hos (befintliga) patenträttigheter och inte en utökning av 
patenterbarhetens omfattning. Detta förstärks av den uttryckliga kopplingen till artikel 5.1, 
såsom framgår nedan. Eftersom sambandet mellan artikel 5.2 och uteslutningen av 
datorprogram som självständig produkt (vilket uttryckligen sägs i artikel 4.1) kan tolkas på 
olika sätt, kan texten behöva klarläggas ytterligare. 

De handlingar som avser datorprogram som självständiga produkter eller på en bärare skulle 
kunna bli föremål för åtgärder för underlättande av intrång i upphovsrätten (contributory 
infringement), även utan sådana bestämmelser som de i artikel 5.2. Meningen med artikel 5.2 
är således att göra det lättare att hävda legitima rättigheter genom att garantera att sådana 
handlingar kan innebära direkt intrång (direct infringement) snarare än bara främjande av 
intrång i upphovsrätten (contributory infringement). Detta är särskilt viktigt då det handlar om 
intrång över gränserna, eftersom medlemsstaternas domstolar inte har domsrätt över 
underlättande av sådana intrång i upphovsrätten som sker utanför det egna landet. 

I alla händelser klargörs i den sista meningen i artikel 5.2 att kravet på datorprogrammet som 
självständig produkt eller på en bärare måste aktivera en patenterbar produkt eller process 
som ingår i samma patentansökan (och som ryms inom artikel 5.1). Därigenom garanteras att 
artikel 5.2 inte kan utgöra skydd av motsvarande slag som patenterbarhet av datorprogram 
som självständiga produkter, en tolkning som dessutom bekräftas av den mer uttryckliga 
skrivningen i den gemensamma ståndpunkten, främst artikel 4.1-4.2.  

3.1.2. Driftkompabilitet 

Kommissionen vill på alla sätt främja driftkompabiliteten som ett sätt att främja innovation 
och konkurrens. Det är i linje med målen i kommissionens förslag att hjälpa till att skydda 
investeringar i uppfinningar som är nya, har uppfinningshöjd och kan utnyttjas industriellt. 
Det är viktigt att påpeka att kravet på tillräcklig öppenhet kring en patenterad uppfinning kan 
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underlätta tillgången till information som behövs för att uppnå driftkompabilitet mellan 
datorbaserade uppfinningar. 

Kommissionen bekräftade sitt stöd för målet att främja driftkompabilitet och innovation 
genom att i artikel 6 uttryckligen bevara befintliga undantag om driftkompabilitet enligt 
upphovsrätten. 

Kommissionen anser att rådets gemensamma ståndpunkt fortfarande är förenlig med dessa 
mål. Motsvarande villkor för patenterbarheten behålls i de nya artiklarna 3 och 4 (att läsas 
tillsammans med artikel 2). Som framgår av ett uttalande från kommissionen, som skall 
införas i rådets protokoll om antagande av den gemensamma ståndpunkten (se nedan), menar 
kommissionen att artikel 6 i kombination med skäl 22 tillåter alla handlingar såsom de 
beskrivs i artiklarna 5 och 6 i direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för datorprogram, inkl. 
alla handlingar som är nödvändiga för att säkerställa driftkompabilitet, utan att det behövs 
tillstånd av patenträttsinnehavaren.  

Dessutom välkomnar kommissionen att driftkompabilitetsskyddet har stärkts i artikel 8 d och 
8 g på så sätt att kommissionen skall rapportera om hur driftkompabiliteten har påverkats av 
det antagna direktivet. 

Mot bakgrund av gemenskapsmålet att främja driftkompabiliteten avser kommissionen att 
göra det lättare att jämka samman rådets och parlamentets ståndpunkter med hjälp av de 
ändringar som de båda institutionerna lade fram vid den första behandlingen.  

I skäl 21 sägs det dessutom att en dominerande leverantör som vägrar att tillåta användning av 
en patenterad teknik för att uppnå driftkompabilitet omfattas av konkurrensreglerna, och 
särskilt av artiklarna 81 och 82 i fördraget. Tillämpningen av dessa artiklar bidrar därför till 
att uppnå målen ovan, även om det naturligtvis är viktigt att notera att 
konkurrenslagstiftningen inte på egen hand kan lösa alla tänkbara problem på det här området. 

3.2 Rådets svar på parlamentets ändringar vid den första behandlingen 

Ändringar som godtagits i sin helhet: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 
26, 27. 

Ändringar som godtagits med smärre justeringar: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 

Ändringarna 88 och 89 har godtagits, fast i reviderad form. 

Ändring 107 (=69) har delvis godtagits (tanken att det tekniska bidraget måste vara nytt) och 
texten i ändring 76 har delvis använts i skäl 17 för att lösa den fråga som behandlas i 
ändringen i fråga. 

3.3 Ändringar som tillkommit under diskussionerna i rådet 

Skäl 1 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 1. 

Skäl 5 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 2. 
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Skäl 8 

Rådet har införlivat parlamentets ändring 3 och andra delen av ändring 88 med detta nya skäl. 
Ändring 3 uppfattades som en likvärdig men tydligare version av första delen av ändring 88. 

Skäl 12 och 13 

Rådet har flyttat den första delen av skäl 11 i kommissionens förslag till skäl 12 i 
kommissionens förslag. 

Skäl 13 i kommissionens förslag (struket). 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 34 (=115). 

Skäl 14 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 85. 

Skäl 15 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 7. 

Skäl 16 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 8. 

Skäl 17 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 9. 

Skäl 18 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 86 med en mindre ändring för att bevara 
enhetligheten med artiklarna och den brukliga patentterminologin (”uppenbar eller icke-
teknisk” ersätter ”trivial”). 

Skäl 20 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 11. 

Skäl 21 

Detta skäl har ändrats av rådet med utgångspunkt i parlamentets ändring 76 för att behandla 
frågan om driftkompabilitet. 

Skäl 22 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 13. 

Artikel 2 

Rådet har strukit kommissionens hänvisning till ”ett eller flera sannolikt nya kännetecken” i 
artikel 2 a. I artikel 2 b har rådet lagt till en del av ändring 107 (=69) som definierar ett 
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tekniskt bidrag som innebärande något nytt och lagt till en ny mening, som hämtats från 
artikel 4.3 i kommissionens förslag för att definiera hur det tekniska bidraget bedöms. 

Artikel 3 i kommissionens förslag (struket) 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 15. 

Artikel 3 

Rådet har omformulerat och komprimerat artikel 4.1 och 4.2 i kommissionens förslag till en 
enda punkt enligt parlamentets ändring 16 och flyttat över innebörden i artikel 4.3 i 
kommissionens förslag till artikel 2 b enligt ovan. 

Artikel 4 

Rådet har infört en ny artikel 4. I artikel 4.1 upprepas principen att ett datorprogram som 
självständig produkt inte kan vara en patenterbar uppfinning. Artikel 4.2 är parlamentets 
ändring 17 med ett mindre tillägg för att klargöra att alla former av ett uteslutet program (t.ex. 
källkod eller objektkod) inte är patenterbara. 

Artikel 5 

Rådet har lagt till artikel 5.2 som förbjuder krav på datorprogram, som självständiga 
produkter eller på en bärare, såvida inte det krävda programmet aktiverar en produkt eller en 
process i enlighet med artikel 5.1 som krävs i samma patent. 

Artikel 6 

Rådet har ändrat artikel 6 i linje med parlamentets ändring 19 och hänvisar även till de artiklar 
i direktiv 91/250/EEG som är tillämpliga i detta sammanhang. 

Artikel 7 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 71. 

Artikel 8 

Rådet har godtagit parlamentets ändringar 92, 23, 25, 26 och innebörden i ändring 89. I artikel 
8 b har det också lagt till en hänvisning till gemenskapens internationella förpliktelser. Detta 
skall i första hand uppfattas som en hänvisning till TRIPS-avtalet. I led f, infört genom 
ändring 25, ströks hänvisningen till gemenskapspatent, eftersom det ligger utanför det 
nuvarande direktivets tillämpningsområde. Det nya ledet g är en upprepning av avsikterna 
bakom ändring 89 som rådet ansåg vara tydligare. 

Artikel 9 

Rådet har godtagit parlamentets ändring 27. 

Artikel 10 

Rådet har fastställt överföringsperioden till 24 månader (förekommer inte i kommissionens 
förslag). Parlamentet hade föreslagit 18 månader. 
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3.4 Kommissionens ståndpunkt till rådets gemensamma ståndpunkt 

Totalt sett stöder kommissionen rådets gemensamma ståndpunkt, därför att den bevarar den 
balans som fanns i det ursprungliga förslaget samtidigt som den förtydligar vissa aspekter som 
parlamentet ansåg vara viktiga. De flesta av de ändringar som rådet infört bygger på 
parlamentets ändringar som kommissionen redan hade meddelat att den kunde stödja. De 
återstående skillnaderna mellan rådets gemensamma ståndpunkt och kommissionens 
ursprungliga förslag redovisas nedan. 

Skäl 13 i kommissionens förslag (struket) 

Kommissionen kan godta strykningen därför att innehållet i stort sett återfinns i skäl 16 såsom 
det införts i parlamentets ändring 8. 

Skäl 21 

Kommissionen ställer sig bakom den nya formuleringen, eftersom det därigenom klargörs att 
eventuella konkurrensfrågor mellan företagen lämpligen löses med hjälp av de etablerade 
konkurrensreglerna. Tillämpningen av artiklarna 81 och 82 bidrar därför till att uppnå de 
bakomliggande målen för detta direktiv. Detta skäl ger ett bra exempel på ett eventuellt 
konkurrensproblem som inbegriper driftkompabilitet, särskilt där en dominerande leverantör 
vägrar att tillåta användningen av en patenterad teknik som behövs endast för att garantera 
omvandling av konventioner som används i två olika datorsystem eller datornätverk för att 
möjliggöra kommunikation och utbyte av uppgifter dem emellan. 

Artikel 2 

Att införa kravet att det tekniska bidraget skall vara nytt kan godtas. 

Artikel 4 

I den nya punkt 1 i denna artikel redovisas gällande lag och eftersom kommissionen vill 
förtydliga och inte ändra den gällande lagstiftningen, kan detta tillägg godtas. 

Kommissionen kan också godta förtydligandet i punkt 2. 

Artikel 5 

Kommissionen kan stödja tillägget av punkt 2 mot bakgrund av helheten, eftersom det innebär 
ett nyttigt klarläggande om de villkor under vilka särskilda former av krav får och inte får 
medges och det balanseras av andra bestämmelser. 

Artikel 6 

Det är logiskt att hänvisa till de relevanta driftkompabilitetsbestämmelserna varför 
kommissionen är positiv till detta klargörande tillägg. 

Artikel 10 

Även om kommissionen skulle ha föredragit parlamentets förslag till ett snabbare 
införlivande, kan den godta en tidsfrist på 24 månader. 
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4- SLUTSATS 

Kommissionen anser att rådets gemensamma ståndpunkt bevarar den balans som 
eftersträvades i det ursprungliga förslaget och kan därför godta det. Framför allt ger den 
nuvarande skrivningen tillräckliga incitament till innovation på det här området och bevarar 
friheten att saluföra nya produkter samtidigt som det ger rättighetshavarna möjlighet att hävda 
sina rättigheter på ett effektivt men ändå proportionerligt sätt mot dem som gör intrång. 
Genom harmoniseringen på gemenskapsnivå garanteras att dessa rättigheter kan hävdas lika 
över hela unionen och den underlättar därför en effektivt fungerande inre marknad. 

Kommissionen uppmanar parlamentet att fortsätta en konstruktiv interinstitutionell dialog i 
syfte att garantera antagandet av ett direktiv som uppfyller dessa mål. Kommissionen är också 
redo att föra ytterligare diskussioner med parlamentet och rådet om viktiga frågor kring 
direktivet, främst för att främja driftkompabiliteten. 

5- KOMMISSIONENS UTTALANDE 

Följande uttalande har skrivits in i rådets protokoll om antagandet av den gemensamma 
ståndpunkten. 

”Kommissionen anser att artikel 6 tillsammans med skäl 22 tillåter alla handlingar såsom de 
beskrivs i artiklarna 5 och 6 i direktiv 91/250/EEG om rättsligt skydd för datorprogram, inkl. 
alla handlingar som är nödvändiga för att säkerställa driftkompabilitet, utan att det behövs 
tillstånd av patenträttsinnehavaren.” 




