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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/…/EK IRÁNYELVE 

 

(…) 

a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról 

 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

 

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére, 

 

tekintettel a Bizottság javaslatára, 

 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1, 

 

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően2, 

                                                 
1 HL C 61., 2003.3.14., 154. o.  
2 Az Európai Parlament 2003. szeptember 24-i véleménye (HL C 77 E, 2004.3.26., 23. o.), a 

Tanács …-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az Európai 
Parlament …-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). 
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mivel: 

 

(1) A belső piac megvalósítása magában foglalja a szabad mozgás korlátainak és a 

versenyhelyzet torzulásainak kiküszöbölését, és egyidejűleg az innovációnak és a 

befektetésnek kedvező környezet kialakítását. Ebben az összefüggésben a találmányok 

szabadalommal történő védelme a belső piac sikerének lényegi eleme. Ezen a területen a 

számítógéppel megvalósított találmányok tagállamok-szerte megvalósuló hatékony, 

átlátható és összehangolt védelme a befektetések fenntartásának és ösztönzésének alapvető 

feltétele. 

 

(2) A különböző tagállamok hatósági, illetve ítélkezési gyakorlatából adódóan a számítógéppel 

megvalósított találmányok védelme eltérő. Ezek az eltérések akadályozhatják a 

kereskedelmet, ezzel hátráltatva a belső piac megfelelő működését. 

(3) Ezek a különbségek egyre jelentősebbé válhatnak azáltal, hogy a tagállamok új és eltérő 

közigazgatási gyakorlatokat követnek, illetve azáltal, hogy a jelenlegi jogszabályokat 

értelmező ítélkezési gyakorlat eltérően alakul.  

(4) A számítógépi programoknak a technika minden területére kiterjedő egyre növekvő 

elterjedése és használata, valamint azok internet útján történő világméretű terjesztésének 

állandó növekedése a műszaki innováció kritikus tényezője. Ezért szükséges biztosítani azt, 

hogy a Közösségben a számítógépi programok fejlesztői és felhasználói számára optimális 

környezet álljon rendelkezésre. 
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(5) A számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságával kapcsolatos 

jogszabályokat következésképpen össze kell hangolni annak érdekében, hogy az ennek 

eredményeképpen megvalósuló jogbiztonság és a szabadalmazhatósághoz szükséges 

követelmények szintje az innovatív vállalkozások számára lehetővé tegyék, hogy feltalálói 

tevékenységük kapcsán a lehető legnagyobb előnyöket élvezhessék, és ösztönzően hassanak 

a befektetésekre, valamint az innovációra. A jogbiztonságot az is garantálja, hogy az ezen 

irányelv értelmezésével kapcsolatban felmerülő kétségek esetében a nemzeti bíróságoknak 

lehetőségük van, illetve a legmagasabb szintű nemzeti bíróságoknak kötelessége, a 

Bírósághoz fordulni. 

 

(6) A Közösséget és a tagállamokat köti az uruguayi forduló többoldalú tárgyalásai (1986–

1994) során elért megállapodásoknak az Európai Közösség hatáskörébe tartozó ügyek 

tekintetében az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló 1994. december 22-i 

94/800/EK tanácsi határozat3 által jóváhagyott, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 

vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS). A TRIPS-megállapodás 27. cikkének (1) 

bekezdése kimondja, hogy a technika bármely területén létrehozott, akár termékre, akár 

eljárásra vonatkozó bármely találmány szabadalmazható, feltéve, hogy új, feltalálói 

tevékenységen alapul és iparilag alkalmazható.  

A TRIPS-megállapodás fenti cikke ezen túlmenően azt is kimondja, hogy a szabadalmi 

oltalom megszerezhetőségének és a szabadalmi jogok gyakorlásának a technika területeinek 

szempontjából megkülönböztetésmentesnek kell lennie. Ezeket az elveket tehát a 

számítógéppel megvalósított találmányokra is alkalmazni kell. 

                                                 
3 HL L 336., 1994.12.23., 1. o. 
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(7) Az európai szabadalmak megadásáról szóló, 1973. október 5-én Münchenben aláírt 

egyezmény ("Európai Szabadalmi Egyezmény") és a tagállamok szabadalmi jogszabályai 

szerint a számítógépi programok, ugyanúgy, mint a felfedezések, a tudományos elméletek, a 

matematikai módszerek, az esztétikai alkotások, a szellemi tevékenységre, játékra, 

üzletvitelre vonatkozó tervek, szabályok vagy eljárások, valamint az információk 

megjelenítése kifejezetten nem minősülnek találmánynak, és ezért ezek nem 

szabadalmazhatók. Ez a kivétel azonban csak annyiban alkalmazandó és indokolt, 

amennyiben a szabadalmi bejelentés vagy a szabadalom reájuk vagy az ilyen 

tevékenységekre kizárólag e minőségükben vonatkozik, mivel a fentiek, illetve e 

tevékenységek e minőségükben nem tartoznak a technika területéhez. 

 

 

(8) Ezen irányelv célja az Európai Szabadalmi Egyezménynek a szabadalmazhatóság korlátaira 

vonatkozó rendelkezései különböző értelmezésének elkerülése. Az ebből eredő jogbiztonság 

a szoftverek területén jótékonyan hat a befektetést és az innovációt elősegítő környezet 

kialakulására.  

 

(9) A szabadalmi oltalom lehetővé teszi a feltalálók számára, hogy kreativitásuk előnyeit 

élvezzék. A szabadalmi jogok az innovációt a társadalom egésze érdekében védik, és azok 

nem gyakorolhatók versenyellenes módon.  

(10) A számítógépi programok jogi védelméről szóló, 1991. május 14-i 91/250/EGK irányelvvel4 

összhangban az eredeti számítógépi programok bármely formában történő kifejezése 

irodalmi műként szerzői jogi védelemben részesül. Mindazonáltal, a számítógépi program 

bármely elemének alapjául szolgáló ötletek és elvek nem részesülnek szerzői jogi 

védelemben. 

                                                 
4 HL L 122., 1991.5.17., 42. o. A 93/98/EGK irányelvvel (HL L 290., 1993.11.24., 9. o.) 

módosított irányelv. 
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(11) Ahhoz, hogy valamely találmány szabadalmazhatónak minősüljön, műszaki jellegűnek kell 

lennie, következésképpen a technika valamely területéhez kell tartoznia. 

(12) Általában véve ahhoz, hogy egy találmány feltalálói tevékenységen alapuljon, műszaki 

hozzájárulást kell tartalmaznia a technika állásához. 

(13) Következésképpen, ha egy számítógéppel megvalósított találmány a technika valamely 

területéhez tartozik is, de nem tartalmaz műszaki hozzájárulást a technika állásához — olyan 

esetben például, ha hozzájárulása a technika állásához nélkülözi a műszaki jelleget —, az 

nem alapul feltalálói tevékenységen, így nem szabadalmazható. 

 

(14) Egy egyébként nem szabadalmazható eljárásnak egy berendezésen — mint például 

számítógépen — történő puszta megvalósítása önmagában nem elegendő annak igazolására, 

hogy fennáll a műszaki hozzájárulás. Következésképpen egy számítógéppel megvalósított 

üzleti módszer, adatfeldolgozási vagy más eljárás, amelyben a technika állásához való 

hozzájárulás nem műszaki jellegű, nem lehet szabadalmazható találmány. 

 

(15) Ha a technika állásához való hozzájárulás nem szabadalmazható tárgyú, a találmány nem 

szabadalmazható, függetlenül az igénypontok megfogalmazásának módjától. A technika 

állásához való műszaki hozzájárulás követelménye nem kerülhető meg például a műszaki 

eszközöknek a szabadalmi igénypontokban való puszta szerepeltetésével. 
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(16) Ezen túlmenően az algoritmus természeténél fogva nem műszaki jellegű, következésképpen 

nem minősülhet műszaki jellegű találmánynak. Mindazonáltal, egy algoritmus 

felhasználását tartalmazó eljárás szabadalmazható lehet, feltéve, hogy az eljárás műszaki 

probléma megoldására szolgál. Egy ilyen eljárásra adott szabadalom azonban nem 

keletkeztet kizárólagos jogokat az algoritmuson és nem jogosít fel az algoritmus kizárólagos 

használatára olyan összefüggésben, amely a szabadalomból nem következik. 

 

(17) A szabadalmi oltalom terjedelmét a szabadalmi igénypontok határozzák meg, amelyeket a 

leírás és a rajzok alapján kell értelmezni. A számítógéppel megvalósított találmányok 

igénypontjait termékre — mint például egy programozott berendezésre — vagy az ilyen 

berendezésen végrehajtott eljárásra kell megfogalmazni. Következésképpen, ha a szoftver 

egyedi elemeit olyan módon használják, hogy nem valósul meg az igénypontokban 

érvényesen igényelt termék vagy eljárás, az ilyen használta nem minősül 

szabadalombitorlásnak. 

(18) A számítógéppel megvalósított találmányok jogi védelméhez nem szükséges a nemzeti 

szabadalmi jog helyébe lépő külön jogszabályokat létrehozni. A nemzeti szabadalmi jog 

továbbra is a számítógéppel megvalósított találmányok jogi védelmének elsődleges alapja 

marad. Ez az irányelv csupán egyértelművé teszi a jelenlegi jogi helyzetet a jogbiztonság, 

átláthatóság és a jogszabályok egyértelműségének biztosítása érdekében, valamint a 

szabadalmazásból kizárt eljárások — mint például a nyilvánvaló vagy a nem műszaki 

eljárások és az üzleti módszerek — szabadalmazhatósága felé való eltolódás 

megakadályozása érdekében. 

(19) Ennek az irányelvnek a célja a találmányok szabadalmazhatóságára alkalmazandó egyes 

elvek meghatározása, amelyek célja annak biztosítása, hogy az olyan találmányok, amelyek 

a technika egyik területéhez tartoznak, és műszaki hozzájárulást tartalmaznak, oltalomban 

részesülhessenek, viszont azok a találmányok, amelyek nem tartalmaznak műszaki 

hozzájárulást a technika állásához, ne részesülhessenek oltalomban. 



 
11979/1/04 REV 1  VL/kf 7 
 DG C I  HU 

 

(20) A közösségi ipar versenyhelyzete főbb kereskedelmi partnereihez képest előnyösebben 

alakul akkor, ha a számítógéppel megvalósított találmányok jogi védelme terén a jelenlegi 

különbségek megszűnnek, és a jogi helyzet átláthatóvá válik. Figyelembe véve a 

hagyományos feldolgozóipar azon tendenciáját, amely működését jelenleg a Közösségen 

kívüli, alacsony költségű gazdaságokba helyezi át, a szellemitulajdon-védelem és különösen 

a szabadalmi oltalom jelentősége nyilvánvaló.  

(21) Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem érintik a Szerződés 81. és 82. cikkének 

alkalmazását, különösen abban az esetben nem, amikor egy erőfölényben lévő szolgáltató 

megtagadja egy olyan szabadalmazott technika használatát, amely pusztán ahhoz lenne 

szükséges, hogy két, különböző szabályok szerint működő számítógépes rendszer vagy 

hálózat között a konvertálást elvégezzék, és ezáltal lehetséges legyen közöttük a 

kommunikáció és az adatcsere. 

(22) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó találmányokra megadott szabadalmak által biztosított 

jogok nem érinthetik a 91/250/EGK irányelv 5. és 6. cikke szerint megengedett ― 

különösen a visszafejtésre és az együttes működtetésre vonatkozó rendelkezésekben 

meghatározott ― cselekményeket. Így különösen nem szükséges a jogosult engedélye a 

valamely számítógépi programból eredő vagy azzal kapcsolatban őt megillető szabadalmi 

jog tekintetében különösen azon cselekmények esetében, amelyekhez a 91/250/EGK 

irányelv 5. és 6. cikke értelmében nem szükséges a szerzői jog jogosultjának engedélye a 

számítógépi programból eredő vagy azzal kapcsolatban e jogosultat megillető szerzői jog 

tekintetében, illetve azon cselekmények esetében, amelyekhez az említett cikkek hiányában 

a jogosult engedélyére lenne szükség. 
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(23) Mivel ennek az irányelvnek a célját — nevezetesen a számítógéppel megvalósított 

találmányok szabadalmazhatóságára vonatkozó nemzeti szabályok összehangolását — a 

tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban 

megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott 

szubszidiaritás elvének megfelelően. Az ugyanezen cikkben meghatározott arányosság 

elvének megfelelően ez az irányelv nem haladja meg az e célok eléréséhez szükséges 

mértéket, 

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET: 

1. cikk 

 

Hatály 

 

Ez az irányelv a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságára vonatkozó 

szabályokat állapítja meg. 

 

2. cikk 
 

Fogalommeghatározások 
 

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: 

 

a) „számítógéppel megvalósított találmány”: minden olyan találmány, amelynek működéséhez 

számítógépet, számítógépes hálózatot vagy más programozható berendezést használnak, és 

amelynek egy vagy több olyan jellemzője van, amely részben vagy egészben számítógépi 

programmal vagy számítógépi programokkal valósul meg; 
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b) „műszaki hozzájárulás”: a technika állásához való hozzájárulás a technika egyik területén, 

ami új és a szakember számára nem nyilvánvaló. A műszaki hozzájárulást a technika állása és 

a teljes egészként tekintett szabadalmi igénypont közötti különbség vizsgálata alapján kell 

megítélni, amely igénypontnak műszaki jellemzőt kell tartalmaznia, függetlenül attól, hogy 

ahhoz társulnak-e nem műszaki jellemzők is.  

 

3. cikk 

 

A szabadalmazhatóság feltételei 

 

Ahhoz, hogy egy számítógéppel megvalósított találmány szabadalmazható legyen, iparilag 

alkalmazhatónak, újnak kell lennie, és feltalálói tevékenységen kell alapulnia. Ahhoz, hogy a 

számítógéppel megvalósított találmány feltalálói tevékenységen alapuljon, az ilyen találmánynak 

műszaki hozzájárulást kell tartalmaznia. 

 

4. cikk 

A szabadalmi oltalomból kizárt találmányok 

 

(1) A számítógépi program kizárólag e minőségében nem lehet szabadalmazható találmány. 

 

(2) Egy számítógéppel megvalósított találmány nem tekinthető műszaki hozzájárulást 

tartalmazónak pusztán azon az alapon, hogy számítógép, számítógépes hálózat vagy más 

programozható berendezés használatával jár. Következésképpen nem részesülhetnek 

szabadalmi oltalomban az akár forráskódban, akár tárgykódban, akár más formában kifejezett 

számítógépi programokkal kapcsolatos olyan találmányok, amelyek üzleti módszereket, 

matematikai vagy egyéb eljárásokat valósítanak meg, és nem eredményeznek műszaki hatást 

azon a szokásos fizikai kölcsönhatáson kívül, amely a program és az olyan számítógép, 

számítógépes hálózat vagy egyéb programozható berendezés között hat, amelyen a program 

fut.  



 
11979/1/04 REV 1  VL/kf 10 
 DG C I  HU 

 

5. cikk 

Az igénypontok szerkesztése 

 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy egy számítógéppel megvalósított találmány szabadalmát az 

igénypontban termékként — azaz programozott számítógépként, programozott számítógépes 

hálózatként vagy más egyéb programozott berendezésként —, vagy olyan eljárásként 

megfogalmazva lehessen igényelni, amelyet az ilyen számítógép, számítógépes hálózat vagy 

berendezés valósít meg egy program végrehajtásával. 

 

(2) Nem engedélyezhető az akár önmagában álló, akár hordozón lévő számítógépi programra 

vonatkozó igénypont, kivéve, ha a program annak programozott számítógépre, programozott 

számítógépes hálózatra vagy más egyéb programozott berendezésre történő feltöltése és 

végrehajtása esetén ugyanazon szabadalmi bejelentésben az (1) bekezdéssel összhangban 

igényelt terméket vagy eljárást valósít meg.  

 

 

6. cikk 

Kapcsolat a 91/250/EGK irányelvvel 

 

Az ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozó találmányokra megadott szabadalmak által biztosított 

jogok nem érintik a 91/250/EGK irányelv 5. és 6. cikke szerint megengedett — különösen a 

visszafejtésre és az együttes működtetésre vonatkozó rendelkezésekben meghatározott — 

cselekményeket. 
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7. cikk 

Figyelemmel kísérés 

 
A Bizottság figyelemmel kíséri a számítógéppel megvalósított találmányoknak az innovációra és a 

versenyre gyakorolt hatását mind európai, mind pedig nemzetközi szinten; figyelemmel kíséri 

továbbá a számítógéppel megvalósított találmányoknak a közösségi üzleti vállalkozásokra, 

különösen a kis- és középvállalkozásokra, a nyílt forrású szoftvert támogatók közösségére és az 

elektronikus kereskedelemre gyakorolt hatását.  

 

8. cikk 

Jelentés az irányelv hatásairól 

 

A Bizottság legkésőbb []∗ a következőkre vonatkozó jelentést nyújt be az Európai Parlament és a 

Tanács részére:  

 

a) a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmi oltalmának a 7. cikkben említett 

tényezőkre gyakorolt hatása; 

 

 b) megfelelők-e a szabadalmi oltalom időtartamára és a szabadalmazhatóság követelményeinek 

— közelebbről az újdonságnak, a feltalálói tevékenységnek és az igénypontok által 

meghatározott oltalom megfelelő terjedelmének — megítélésére vonatkozó szabályok, és 

kívánatos, illetőleg a Közösség nemzetközi kötelezettségeire tekintettel jogilag lehetséges-e 

ezen szabályok módosítása; 

                                                 
∗ Ennek az irányelvnek a hatálybalépését követő 5 évvel. 
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c) felmerültek-e nehézségek az olyan tagállamokat illetően, amelyek esetében az újdonságra, 

illetve a feltalálói tevékenységre vonatkozó követelmények a szabadalom megadását 

megelőzően nem képezik vizsgálat tárgyát, és ha igen, úgy léteznek-e kívánatos intézkedések 

az ilyen nehézségek leküzdésére; 

 
d) felmerültek-e nehézségek a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmi oltalma és a 

számítógépi programoknak a 91/250/EGK irányelv által biztosított szerzői jogi védelme 

közötti kapcsolat tekintetében, és a számítógéppel megvalósított találmányokkal kapcsolatban 

sor került-e a szabadalmi rendszerrel kapcsolatos visszaélésekre;  

 

e) az Európai Szabadalmi Hivatal gyakorlatában és vizsgálati módszertani útmutatójában miként 

vette figyelembe ezen irányelv követelményeit; 

 

f) azon vonatkozások, amelyek tekintetében szükségnek mutatkozhat az Európai Szabadalmi 

Egyezmény felülvizsgálatát célzó diplomáciai értekezlet előkészítése;  

 

g) a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmi oltalmának az interoperábilis 

számítógépi programok és rendszerek fejlesztésére és forgalmazására gyakorolt hatása. 

 

 

9. cikk 

Hatásvizsgálat 

 

A 7. cikknek megfelelően végzett figyelemmel kísérés és a 8. cikknek megfelelően elkészítendő 

jelentés fényében a Bizottság felülvizsgálja ezen irányelv hatását, és szükség esetén módosító 

javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. 
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10. cikk 

Végrehajtás 
 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek […]∗megfeleljenek. Erről 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az 

irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A 

hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg. 

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseinek szövegét, amelyeket 

az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. 

11. cikk 

Hatálybalépés 

 

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon 

lép hatályba.  

                                                 
∗ Ennek az irányelvnek a hatálybalépését követő 2 év elteltével.  
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12. cikk 

Címzettek 

 

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei. 

Kelt Brüsszelben, 

az Európai Parlament részéről   a Tanács részéről 
az elnök   az elnök 

 
________________________ 
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I. BEVEZETÉS 

 

1. 2002. február 20-án a Bizottság az EK-Szerződés 95. cikke alapján a számítógéppel 

megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre vonatkozó javaslatot nyújtott be1.  

 

2. A Gazdasági és Szociális Bizottság 2002. szeptember 19-én közölte véleményét2. 

 

3. Az Európai Parlament az első olvasat során, 2003. szeptember 24-én közölte véleményét3. 

 
4. A Bizottság nem nyújtott be módosított javaslatot. 

 

5. A Tanács 2004. március 7-én az EK-Szerződés 251. cikkének megfelelően közös 

álláspontot fogadott el. 

 

II. CÉL 

 

6. A javasolt irányelv célja a számítógéppel megvalósított találmányok 

szabadalmazhatóságára vonatkozó nemzeti szabadalmi jogszabályok összehangolása, 

valamint a szabadalmazhatóság feltételeinek átláthatóbbá tétele.  

 

III.  KÖZÖS ÁLLÁSPONT 

 

Preambulumbekezdések 

 

7. A Tanács a Bizottság javaslatában foglalt több preambulumbekezdést módosított vagy 

összevont és további preambulumbekezdéseket fogadott el.  Ennek során a Tanács részben 

vagy egészben, illetve újraszövegezést követően átemelte az Európai Parlament 1., 2., 88., 

3., 34., 115., 85., 7., 8., 9., 86., 11., 12. és 13. módosítását. A preambulumbekezdésekben 

történt főbb változtatásokra vonatkozó hivatkozások a cikkek megjelölésével az 

alábbiakban találhatók. 

                                                 
1 HL C 151., 2002.6.25., 129.o. 
2 HL C 61., 2002.3.14., 154.o. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Cikkek 

 

1. cikk (Hatály) 

 

8. Az 1. cikket a Bizottság javaslata szerint elfogadták.  E cikk módosítására az Európai Parlament 

sem tett javaslatot.  

 

2. cikk (Fogalommeghatározások) 

 

9. Az a) pontra vonatkozóan az „egy vagy több, első látásra újnak elfogadható” szavaknak a 

„számítógéppel megvalósított találmány” fogalommeghatározásából való törlésével — azzal az 

indoklással, hogy e kifejezés szükségtelen és félreértést okozhat a találmányok 

szabadalmazhatósági vizsgálata során az újdonság megállapítására alkalmazott vizsgálat 

vonatkozásában — a Tanács részben követte az Európai Parlament 36., 42. és 117. módosítását. 

 

10. A b) pontra vonatkozóan a Tanács: 

 

- a „technical field” kifejezést a „field of technology” kifejezésre változtatta (a magyar 

változat „technológia egyik területén” kifejezését a változtatás nem érinti), amely a 

szabadalmi jogra vonatkozó nemzetközi megállapodásokban — mint például a TRIPS-

megállapodásban — általánosan alkalmazott; 

 

- a „ műszaki hozzájárulás” feltételeinek pontosítása céljából az „új és” szavakat illesztette be; 

 

- egy második mondatot illesztett be, amely lényegében átemeli a Bizottság javaslata 4. 

cikkének (3) bekezdése rendelkezéseit, amelyeket némileg módosított annak pontosítása 

érdekében, hogy annak ellenére, hogy egy adott számítógépi találmány műszaki 

hozzájárulásának megállapításakor a nem műszaki ismérvek is figyelembe vehetők, 

elengedhetetlen, hogy valamennyi szabadalmi igény a műszaki ismérveket is tartalmazza.  

Ez az elképzelés részben megfelel az Európai Parlament 16., 100., 57., 99., 110. és 70. 

módosításának. 

Formatted: Portuguese (Portugal)

Formatted: Portuguese (Portugal)

Formatted: Portuguese (Portugal)

Formatted: Portuguese (Portugal)
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A bizottsági javaslat 3. cikke (A számítógéppel megvalósított találmányok, mint technológiai 

terület) 

 

11. E cikk annak biztosítására kötelezi a tagállamokat, hogy nemzeti jogszabályaik a 

számítógéppel megvalósított találmányokat a technológia területéhez tartozónak tekintsék. Az 

Európai Parlament 15. módosításának megfelelően a Tanács a 3. cikk elhagyásáról határozott, 

figyelembe véve, hogy az ilyen jellegű általános kötelezettség nemzeti jogba való átültetése 

nehézséget okozhat. Ugyanakkor a Tanács a Bizottság javaslatának (11) 

preambulumbekezdésében foglalt vonatkozó nyilatkozat (13) preambulumbekezdésben való 

megerősítéséről határozott. 

 

3. cikk (a bizottsági javaslat 4. cikke) (A szabadalmazhatóság feltételei) 

 

12. A Tanács a bizottsági javaslat 4. cikkének első két bekezdését — a szöveg érthetősége 

érdekében kisebb szövegezési módosítások hozzáadásával — egyetlen bekezdéssé vonta 

össze.  Az új szöveg így szóról szóra megfelel az Európai Parlament 16., 100., 57., 99., 110. 

és 70. módosításának. 

 

13. Amint az már említést nyert, a bizottsági javaslat 4. cikkének (3) bekezdése a 2. cikk b) 

pontjában található „műszaki hozzájárulás” fogalommeghatározásába került beillesztésre, 

mivel a Tanács úgy vélte, hogy ez a bekezdés „A szabadalmazhatóság feltételei” című cikk 

helyett inkább a fogalommeghatározások alá tartozik. 

 

4. cikk (A szabadalmi oltalomból kizárt találmányok) 

 

14. A félreértések elkerülése végett a Tanács e cikk (1) bekezdésébe egy egyértelmű nyilatkozatot 

illesztett be arra vonatkozóan, hogy a számítógépi program e minőségében nem minősülhet 

szabadalmazható találmánynak. 
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15. Az Európai Parlament 17. módosításának megfelelő (2) bekezdés a szabadalmazhatóság ezen 

irányelv szerinti határainak pontosítására törekszik, és a (14), illetve a (16) 

preambulumbekezdés összefüggésében olvasandó, amelyek megfelelnek az Európai 

Parlament 85., 7. és 8. módosításának. A Tanács azonban a „számítógépi programokkal 

kapcsolatos találmány” jelentésének pontosítása érdekében a szöveget az „akár forráskódban, 

akár tárgykódban, akár más formában kifejezett” mondatrésszel egészítette ki. 

 

5. cikk (Az igénypontok szerkesztése) 

 

16. Az (1) bekezdést a Bizottság javaslata szerint elfogadták. 

 

17. A (2) bekezdés annak tisztázására került beiktatásra, hogy bizonyos körülmények között és 

szigorú feltételek alapján akár önmagában álló, akár hordozón lévő számítógépi programra 

igényelhető szabadalom. A Tanács úgy ítéli meg, hogy az irányelvet ezzel összehangolhatja 

mind az Európai Szabadalmi Hivatal, mind a tagállamok jelenlegi, általános gyakorlatával. 

 

6. cikk (Kapcsolat a 91/250/EGK irányelvvel) 

 

18. A Tanács az Európai Parlament 19. módosítását átemelte, mivel azt a bizottsági javaslat 

szövegénél pontosabbnak ítélte.  A félvezetők topográfiájáról, illetve a védjegyekről szóló 

rendelkezésekre vonatkozó hivatkozásokat törölte, mivel azokat ebben az összefüggésben 

szükségtelennek ítélte. 

 

19. A Tanács az Európai Parlament 76. módosítását nem emelte át, mivel azt túlságosan 

nyíltvégűnek és a TRIPS-megállapodással ellentétesnek ítélte. A Tanács továbbá úgy vélte, 

hogy az együttes működés kérdését a 6. cikk, valamint az általános versenyszabályok 

alkalmazása már kellően érintette. Ezt a Tanács közös álláspontjának (21) és (22) 

preambulumbekezdése pontosan ismerteti. 
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7. cikk (Figyelemmel kísérés) 

 

20. A Tanács az Európai Parlament 71. módosítását átemelte. 

 

8. cikk (Jelentés az irányelv hatásairól) 

 

21. A Tanács megtartotta a bizottsági javaslat szövegét és azt a következő elemekkel egészítette 

ki: 

- b) pont: az Európai Parlament 92. módosításában javasolt „a szabadalmi oltalom 

időtartamára és” szavakat beillesztette;  továbbá, az Európai Parlament 25. módosítását 

szem előtt tartva a Közösség nemzetközi kötelezettségeire utaló formulával egészítette ki; 

- d) pont: a Tanács az Európai Parlament 23. módosítását átemelte; 

- e) pont: a Tanács az Európai Parlament 26. módosítását átemelte; 

- f) pont: a Tanács az Európai Parlament 25. módosítását átemelte, a közösségi szabadalomra 

való utalást azonban azzal az indokkal törölte, hogy ebben az összefüggésben a hivatkozás 

szükségtelen.  

- g) pont: a Tanács az Európai Parlament 89. módosításának lényegét átemelte, mindazonáltal 

annak pontosabb megfogalmazása mellett foglalt állást. 

 

A Tanács közös álláspontjának 9. cikke (Hatásvizsgálat) 

 

22. A Tanács az Európai Parlament 27. módosítását átemelte. 

 

10. cikk (A bizottsági javaslat 9. cikke) (Végrehajtás) 

 

23. Az Európai Parlament tizennyolc hónapos végrehajtási időszak melletti állásfoglalásával (28. 

módosítás) ellentétben, a Tanács huszonnégy hónapos végrehajtási időszakhoz ragaszkodott.  
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11. cikk (Hatálybalépés) és 12. cikk (Címzettek) (A bizottsági javaslat 10. és 11. cikke) 

 

24. A Tanács a Bizottság javaslatának szövegét átemelte. 

 

IV. AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM ÁTEMELT MÓDOSÍTÁSAI 

 

25. A módosítások rendkívül alapos vizsgálatát követően a Tanácsnak nem állt módjában 

átemelni az Európai Parlament 88. (első mondat), 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. (részben), 60., 102., 111., 72., 103., 119., 104., 120., 76., 24., 81., 93., 94. és 28. 

módosítását.  

 

26. A Tanács úgy vélte, hogy néhány módosítás felesleges (a 88. (első mondata), 31., 75., 

94. módosítás), pontatlan, illetve esetlegesen félreérthető (a 36., 42., 117., 72., 104., 

120. módosítás), a szóban forgó kérdésekhez nem kapcsolódik szorosan (a 95., 24., 81. 

módosítás), nem tükrözi a kialakult gyakorlatot (a 32., 112., 16., 100., 57., 99., 110., 

70., 102., 111. módosítás), vagy ellentétben állhat az Európai Közösségnek és 

tagállamainak a TRIPS-megállapodás szerinti nemzetközi kötelezettségeivel, illetve a 

szabadalmi jog általános elveivel (84., 114., 125., 107., 69., 55/rev., 97., 108., 38., 44., 

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

 

V. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

27. A Tanács közös álláspontjába jelentős számú, az Európai Parlament által javasolt 

módosítást átemelt. Közös álláspontjával a Tanács a jogosultak és az érintett felek 

érdekei közötti ésszerű és működőképes egyensúly megteremtésére törekedett.  A 

Bizottság elismerte a Tanács közös álláspontjának teljes egyensúlyát és kielégítő 

kompromisszumos csomagként elfogadta azt. 

__________________________ 
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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. 

    

 

 

 



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

 

COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION

Brussels, 17 December 2004  
 

Interinstitutional File: 
2002/0047 (COD)  

16120/04 
 
ADD 1 
 
 
 
PI  77 
CODEC  1346 

 
ADDENDUM TO "A" ITEM NOTE 
from: CouncilSecretariat 
to: Council 
No. prev. doc.: 14574/04 PI 61 CODEC 962 + ADD 1 + ADD1 COR 1(en) 
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. 
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At the Competitiveness Council’s meeting of May 17-18 2004, where amendments to the 

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

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

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

the proposal with its vote in the debate.  

 

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

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

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

implementation of the Directive. 

 

3. Statement by the Netherlands 

 

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

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

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

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

agreement offers insufficient guarantees to prevent proliferation regarding software patenting. 

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

directive in second reading. 

 

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

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

which are not.  

 

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

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

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

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

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

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

implementation practice of the patentability for computer-implemented inventions are 

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

 

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

disturbs the balance between patentability and non-patentability.  

 

4. Statement by Latvia 

 

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

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

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

 

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

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

computer-implemented inventions are patentable and which are not. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statement for entry in the Council Minutes 

 

 

5. Statement by Poland 

 

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

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

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

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

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

reading of the draft directive. 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

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

methods and computer programs as such, 

 

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

 

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

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

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

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

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

patenting of computer programs. 

 

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

 

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

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

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

concerning the object of the patent submission, 

 

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

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

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

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

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

inventions, 

 

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

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

European Patents, and in the Polish legal system, 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

devices, is not a field of technology. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

merely makes the legal status quo clear. 

 

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

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

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

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

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

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

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

part. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

directive. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Research Area. 

 

_________ 
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The date of the document should read as follows: 8 February 2005. 
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COMMON GUIDELINES 
Consultation deadline: 04.03.2005 

 
 

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

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

being the deadline. 

 

 

 

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

days. 
 

________________________ 
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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) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK  
 

az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 
a Tanácsnak a 

számítógépen megvalósított találmányok szabadalmaztathatósága 
 

címen előterjesztett közös álláspontjáról, az Európai Parlament és a Tanács irányelvére 
vonatkozó javaslatát illetően 

1- ELŐZMÉNYEK 

A javaslatnak az EP és a Tanács felé történő továbbítása(COM 
(2002)[92] végleges – [2002/[0047]COD) dokumentum 1 

 

2002. február 20. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
időpontja2 

 

2002.szeptember 19. 

Az Európai Parlament véleményének időpontja, első olvasat3 

 

2002. szeptember 24. 

A közös álláspont elfogadásának dátuma4 

 

07.03.2005 

2- A BIZOTTSÁGI JAVASLAT CÉLJA 

A számítógépen megvalósított találmányok szabadalmaztathatóságáról szóló irányelv 
javaslatának célja azon nemzeti szabadalom-jogi rendelkezések harmonizálása, melyek a 
kizárólag számítógéppel működő találmányokra vonatkoznak. Az irányelv az Európai Bíróság 
ellenőrzése alá vonja azokat a szabályokat, melyeket az e területen alkalmazható szabadalmak 
érvényességének felmérésével megbízott nemzeti bíróságok és szabadalmi hivatalok 
alkalmazhatnak. Mivel ezen a területen sok szabadalmat az Európai Szabadalmi Hivatal 
engedélyez, az Európai Szabadalmi Szervezet igazgatási tanácsát felkérhetnék arra, hogy 
vegye fontolóra az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási rendeleteinek átdolgozását. 

                                                 
1 HL C 151, 2002.6.25.129.o COM (2002) 92 végleges 
2 HL C 61, 2003.3.14. 154.o. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70 
4 hivatkozás beszúrása 
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3- A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRA VONATKOZÓ ÉSZREVÉTELEK 

3.1 Általános észrevételek 

A Tanács, minősített többségként eljárva olyan közös álláspontot fogadott el, mely magában 
foglalja a Parlament első olvasatában felmerült mintegy 25 módosításának lényegét. A 
Bizottság jelezte, hogy elfogadja a közös álláspontot, annak ellenére, hogy az bizonyos 
tekintetben különbözik a Bizottság eredeti javaslatától. Általánosságban a Bizottság úgy véli, 
hogy a közös álláspont elfogadható egyensúlyt teremt a szabadalmi jog tulajdonosainak 
érdekei, valamint a versenytársak és a fogyasztók érdekei között (beleértve a szabad szoftver 
közösségben „open source community”). Ezt az egyensúlyt a 7. cikk új követelményei tovább 
biztosítják, miszerint a Bizottság felügyeli a számítógépen megvalósított találmányok, 
különös tekintettel a kis- és középméretű vállalkozásokra és a nyitott forrású közösségekre 
gyakorolt hatását. 

Ami a Bizottságot illeti, az irányelv továbbra is a Bizottság magyarázó nyilatkozatában 
szereplő fő célkitűzésre vonatkozik, amely a tagállamok szabadalmi jogszabályának 
harmonizálása és a jogi bizonytalanság feloldása ezen a területen. Rendkívül fontos 
megjegyezni, hogy a mai napig nincs olyan közösségi jogalkotási aktus, amely az általános 
szabadalmi jogszabályokra akár horizontálisan, akár konkrétan a számítógépen megvalósított 
találmányokra vonatkozóan hatással lenne. Ebből kifolyólag, ezen irányelv elfogadása most 
először azt eredményezné, hogy kifejezetten közösségi joghatóság alá kerülnének az erre a 
területre vonatkozó szabadalmi jogszabályok. 

Az irányelv elfogadásának elmulasztása megakadályozná a közösségi intézményeket abban, 
hogy az európai gazdaság eme stratégiailag fontos területén ellenőrzést gyakorolhassanak, 
következésképpen az továbbra is csak a nemzeti szabadalmi hivatalok és bíróságok, valamint 
a Münchenben lévő Európai Szabadalmi Hivatal hatásköre alá tartozna.  

3.1.1 Szabadalmi igények számítógépi program-termékekre 

Bár a Bizottság javaslata világosan nem engedélyezte a szabadalmi igények benyújtását a 
számítógépi programokra és adathordozókra, a Bizottság elfogadta a közös álláspont 5. 
cikkének (2) bekezdését, mivel azt úgy kell értelmezni, hogy a (meglévő) szabadalmi jog 
végrehajthatóságára vonatkozik, és nem terjed ki a szabadalmaztathatóság alkalmazási 
területére. Ezt – mint az alábbiakban említésre kerül - megerősíti az 5. cikk (1) bekezdésével 
létező nyilvánvaló kapcsolat. Oly mértékben, hogy az 5. cikk (2) bekezdése és a számítógépi 
programok kizárása, mint olyan közötti kapcsolat (amint azt világosan olvashatjuk a 4. cikk 
(1) bekezdésében), különböző értelmezésekre ad lehetőséget, így a szöveg további tisztázásra 
szorulhat. 

A számítógépi programokra, vagy adathordozókra vonatkozó jogi aktusok még az 5. cikk (2) 
bekezdésével egyenértékű rendelkezések hiányában is járulékos szabadalom-bitorlási eljárást 
vonhatnak maguk után. Így az 5. cikk (2) bekezdésének következménye a törvényes jogok 
érvényesítésének megkönnyítése lenne, biztosítva, hogy az ilyen cselekedetek inkább 
közvetlen jogsértést, semmint csupán szabadalom-bitorlást képeznének. Ez különösen fontos 
a nemzeti határokon átnyúló jogsértések esetében, mivel a saját országuk területén kívül 
történő szabadalom-bitorlások nem tartoznak a tagállamok bíróságainak hatáskörébe. 

Mindenesetre az 5. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata világosan kimondja, hogy a 
számítógépi program, vagy az adathordozó iránti szabadalmi igény életbe kell, hogy léptessen 
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egy szabadalmaztatható terméket vagy folyamatot ugyanabban a szabadalom iránti 
kérelemben (és amely az 5. cikk (1) bekezdésének alkalmazási területe alá esik). Ez biztosítja, 
hogy az 5. cikk (2) bekezdése nem képezhet olyan védelmet, amely megfelel a számítógépi 
programok szabadalmaztathatóságának, ezt az olvasatot alátámasztja még a közös álláspont - 
különösen a 4. cikk (1) és (2) bekezdésének – világosabb nyelvezete.  

3.1.2. Interoperabilitás 

A Bizottság elkötelezett híve az interoperabilitás elősegítésének, melyet az innováció és a 
verseny előmozdítójának tekint. Ez összhangban van a Bizottság javaslatának célkitűzéseivel, 
amely az új, ötletes, és iparilag alkalmazható találmányokba történt befektetések védelmének 
biztosítása. Fontos megemlíteni, hogy egy szabadalmaztatott találmány elégséges 
nyilvánosságra hozatalának követelménye megkönnyítheti a hozzáférést olyan információhoz, 
amely hasznos lehet a számítógépen megvalósított találmányok interoperabilitásának elérése 
tekintetében. 

A Bizottság megerősítette elkötelezettségét azon politikai célkitűzés iránt, amely előmozdítja 
az interoperabilitást és támogatja az innovációt azáltal, hogy világosan megőrzi a 6. cikkben 
meglévő, az interoperabilitásra vonatkozó, szerzői jogban szereplő kivételeket. 

A Bizottság úgy véli, hogy a Tanács közös álláspontja továbbra is összhangban van ezekkel a 
célkitűzésekkel. A szabadalmaztathatóság egyenértékű feltételeit az új 3. és 4. cikkekben is 
megőrizték (amelyeket a 2. cikkel összhangban kell értelmezni). Mint ahogy kifejezésre került 
a Bizottság egy, a későbbiekben a Tanács közös álláspontja elfogadásáról szóló 
jegyzőkönyvébe kerülő nyilatkozatában (lásd lent), a Bizottság figyelembe veszi, hogy a 22. 
preambulumbekezdéssel összhangban értelmezett 6. cikk megenged minden, a számítógépi 
programok jogi védelméről szóló 91/250/EGK tanácsi irányelv 5. és 6. cikkében leírt 
cselekményt, beleértve az interoperabilitás biztosításához szükséges bármely cselekményt, 
anélkül, hogy szükséges lenne a szabadalmi jog birtokosának engedélye.  

A Bizottság továbbá üdvözli azt a tényt, hogy az interoperabilitásra vonatkozó biztosítékokat 
a 8. cikk (d) és (g) pontjaiban megerősítették olyan értelemben, hogy a Bizottság köteles 
jelentést tenni arról, hogyan hatott az interoperabilitásra az irányelv elfogadása. 

Az interoperabilitásra vonatkozó közösségi célkitűzés fényében, a Bizottság a Tanács és a 
Parlament álláspontjainak közelítését szándékozza megkönnyíteni, olyan módosításokra 
támaszkodva, amelyeket az első olvasat során terjesztett elő a két intézmény.  

A 21. preambulumbekezdés továbbá felidézi, hogy egy olyan meghatározó szállítóra, aki az 
interoperabilitás megvalósítása érdekében megtagadja egy szabadalmazott technológia 
használatának engedélyezését, a versenyszabályok – különösen a Szerződés 81. és 82. 
cikkének - alkalmazása vonatkozik. E cikkek alkalmazása ezért hozzájárul a fent 
megállapított célkitűzések eléréséhez, bár természetesen fontos megjegyezni, hogy a 
versenyjog magában nem oldhat meg minden potenciális problémát ezen a területen. 

.3.2 Válasz a Parlament első olvasatban felmerült módosításaira 

Teljes egészében elfogadott módosítások: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 
23, 26, 27. 

Kisebb változtatással elfogadott módosítások: 85, 9, 86, 17, 19, 25. 
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A 88. és 89. számú módosítás átdolgozott/felülvizsgált formában került elfogadásra. 

A 107. módosítás egy részét (=69) elfogadták (azt a gondolatot, hogy a technikai 
közreműködés legyen új), és a 76. számú módosítás bizonyos részeit a 17. 
preambulumbekezdésben használták fel, annak a kérdésnek a tárgyalásánál, amelyet ez a 
módosítás vizsgált. 

3.3 A Tanácson belül folytatott viták során bemutatott módosítások 

1. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 1. számú módosítását. 

5. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 2. számú módosítását. 

8. preambulumbekezdés 

A Tanács ebbe az új preambulumba beépítette a Parlament 3. számú módosítását, valamint a 
88. számú módosítás második felét. Úgy tekintették, hogy a 3. számú módosítás a 88. számú 
módosítás első részével egyenértékű, de annak világosabb újrafogalmazása volt. 

12. és 13. preambulumbekezdések 

A Tanács áthelyezte a Bizottsági javaslat 11. preambulumbekezdésének első részét a 
Bizottsági javaslat 12. preambulumbekezdésébe. 

A Bizottsági javaslat 13. preambulumbekezdése (törölve) 

A Tanács elfogadta a Parlament 34. számú (=115) módosítását. 

14. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 85. számú módosítását. 

15. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 7. számú módosítását. 

16. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 8. számú módosítását. 

17. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 9. számú módosítását. 

18. preambulumbekezdés 

A Tanács csekély változtatással elfogadta a Parlament 86. számú módosítását annak 
érdekében, hogy megfeleljen a cikkeknek és a szabvány szabadalom-terminológiának 
(„nyilvánvaló vagy nem-technikai” lép a „triviális” helyébe). 
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20. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 11. számú módosítását. 

21. preambulumbekezdés 

Ezt a preambulumbekezdést a Tanács - ihletet véve a Parlament 76. számú módosításának 
szövegéből – úgy módosította, hogy az tárgyalja az interoperabilitás kérdését. 

22. preambulumbekezdés 

A Tanács elfogadta a Parlament 13. számú módosítását. 

2. cikk 

A Tanács törölte a Bizottság utalását a 2. cikk a) pontjában szereplő „első látásra új” 
jellemzőkre. A 2. cikk b) pontját a Tanács kiegészítette a 107. számú (=69) módosítás azon 
elemével, mely a technikai eredményt újként határozza meg, valamint egy új mondatot is 
hozzáadott, amelyet a bizottsági javaslat 4. cikkének (3) bekezdéséből vett át, a technikai 
eredmény értékelésének meghatározására. 

A Bizottsági javaslat 3. cikke (törölve) 

A Tanács elfogadta a Parlament 15. számú módosítását. 

3. cikk 

A Tanács újra fogalmazta és egyetlen bekezdésbe tömörítette a Bizottsági javaslat 4. cikkének 
(1) és (2) bekezdését a Parlament 16. számú módosítása szerint, és a Bizottsági javaslat 4. 
cikke (3) bekezdésének lényegét áthelyezte a 2. cikk b) pontjába, amint az fent említésre 
került. 

4. cikk 

A Tanács egy új 4. cikket vezetett be. A 4. cikk (1) bekezdése megismétli az elvet, miszerint a 
számítógépi program, mint olyan, nem minősülhet szabadalmaztatható találmánynak. A 4. 
cikk (2) bekezdése bizonyos kiegészítéssel megfelel a Parlament 17. számú módosításának, 
amely leszögezi, hogy egy kizárt program egyetlen formája (pl. forrás vagy tárgyi kód) sem 
szabadalmaztatható. 

5. cikk 

A Tanács az 5. cikk (2) bekezdésében visszautasítja a számítógépi programokra vagy 
adathordozókra vonatkozó szabadalmi igényeket, kivéve, ha szabadalmazást igénylő program 
olyan terméket vagy folyamatot léptet életbe, mely az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
ugyanarra a szabadalomra vonatkozik. 

6. cikk 

A Tanács a Parlament 19. számú módosításával párhuzamosan módosította a 6. cikket, 
ugyanakkor pontosan meghatározta a Tanács 91/250/EGK irányelvének azon cikkeit, melyek 
ebben a kontextusban alkalmazhatók. 
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7. cikk 

A Tanács elfogadta a Parlament 71. számú módosítását. 

8. cikk 

A Tanács elfogadta a Parlament 92., 23., 25. és 26. számú módosításait, valamint a 89. számú 
módosítás szellemiségét. A 8. cikk b) pontját a Tanács egy, a Közösség nemzetközi 
kötelezettségeire vonatkozó utalással egészítette ki. Ez alatt elsősorban a TRIPS egyezményre 
való utalás értendő. A 25. számú módosításban bevezetett (f) bekezdésben törölték a 
közösségi szabadalomra való utalást, mivel ez túlmegy a jelenlegi irányelv hatáskörén. Az új 
(g) bekezdés, mely újra fogalmazása a 89. számú módosítás mögött rejlő szándékoknak, a 
Tanács szerint világosabb. 

9. cikk 

A Tanács elfogadta a Parlament 27. számú módosítását. 

10. cikk 

A Tanács kikötött egy 24 hónapos átültetési időszakot (mely a Bizottsági javaslatban nincs 
meghatározva). A Parlament 18 hónapot irányozott elő. 

3.4 A Bizottság álláspontja a Tanács közös álláspontjáról 

Mindent összevetve, a Bizottság támogatja a Tanács közös álláspontját, mivel az megőrzi az 
eredeti javaslatban kitűzött egyensúlyt, ugyanakkor világossá tesz olyan szempontokat, 
melyekkel kapcsolatban a Parlament aggodalmának adott. A Tanács által bevezetett 
változások többsége a Parlament olyan módosításain alapul, amelyekről a Bizottság már 
jelezte támogatási szándékát. A Tanács közös álláspontja és a Bizottság eredeti javaslata 
között fennmaradó különbségek alább olvashatóak. 

A Bizottsági javaslat 13. preambulumbekezdése (törölve) 

A Bizottság el tudja fogadni ezt a törlést, mert a lényeget nagyvonalakban újra fogalmazzák a 
16. preambulumbekezdésben, melyet a Parlament 8. számú módosításaként vezettek be. 

21. preambulumbekezdés 

A Bizottság támogatja az új megfogalmazást, mely igazolja, hogy a vállalkozások közötti 
verseny kezelésének legmegfelelőbb módja a már megállapított verseny-szabályok betartása. 
A 81. és 82. cikkek alkalmazása ezért hozzájárul ezen irányelv alapvető célkitűzéseinek 
eléréséhez. Ez a preambulumbekezdés hasznos példát nyújt egy, az interoperabilitással 
kapcsolatos valószínű verseny-problémára, nevezetesen ha egy meghatározó szállító 
megtagadja egy szabadalmazott technológia használatának engedélyezését. A technológiára 
csak azért van szükség, hogy két különböző számítógépes rendszer, vagy hálózat 
konvencióinak konvertálását biztosítsa, lehetővé téve a kommunikációt és az adatok cseréjét 
közöttük. 

2. cikk 

Elfogadható annak a követelménynek a beszúrása, hogy a technikai közreműködés új legyen. 
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4. cikk 

E cikk új, (1) bekezdése kimondja a létező jogszabályt, és miután a Bizottság szándéka 
világosabbá tenni a jelenlegi jogi helyzetet, és nem megváltoztatni azt, ezért ez egy 
elfogadható kiegészítés. 

A Bizottság a (2) bekezdésben szereplő magyarázatot is el tudja fogadni. 

5. cikk 

A Bizottság az átfogó jogszabálycsomag összefüggésében támogatni tudja a (2) bekezdéssel 
való kiegészítést, mivel az hasznos magyarázatot ad azokról a körülményekről, amelyek 
között elfogadható, illetve nem elfogadható bizonyos fajta szabadalmi igény, és azt egyéb 
rendelkezések is egyensúlyban tartják. 

6. cikk 

Ésszerű pontosan hivatkozni vonatkozó interoperabilitással kapcsolatos rendelkezésekre, ezért 
a Bizottság ezt a magyarázó kiegészítést támogatja. 

10. cikk 

Jóllehet a Bizottság inkább a Parlament által előirányzott gyorsabb átültetést támogatta volna, 
el tudja fogadni a 24 hónapot, mint a végrehajtás határidejét. 

4- KÖVETKEZTETÉS 

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a Tanács közös álláspontja fenntartja az eredeti javaslatban 
megcélzott egyensúlyt, és ezért el tudja fogadni azt. Nevezetesen, a jelenlegi megfogalmazás 
elegendő ösztönzést nyújt az innovációhoz ezen a területen, és biztosítja az új termékek 
kereskedelmi forgalomba hozatalának szabadságát, mialatt lehetővé teszi a szabadalmi jog 
birtokosainak, hogy hatékony, ám megfelelő módon érvényesítsék jogaikat a szabadalom-
bitorlókkal szemben. A közösségi szintű harmonizáció ténye biztosítja, hogy e jogok 
alkalmazása az Európai Unió egész területén következetes, és ezért megkönnyíti az egységes 
piac hatékony működését. 

A Bizottság felkéri a Parlamentet, hogy konstruktív módon további intézményközi 
párbeszédbe kezdjen, egy olyan irányelv elfogadásának biztosítása érdekében, amely eléri 
ezeket a célkitűzéseket. A Bizottság készen áll a Parlamenttel és a Tanáccsal tovább 
megvitatni az irányelvvel kapcsolatos fő kérdéseket, a Bizottság abbéli elkötelezettségének 
fényében, hogy az interoperabilitást előmozdítsa. 

5- A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA 

A következő nyilatkozat a Tanács közös álláspontjának elfogadásáról szóló jegyzőkönyvbe 
kerül. 

„A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 22. preambulumbekezdéssel összhangban értelmezve, a 6. 
cikk megenged minden, a számítógépi programok jogi védelméről szóló 91/250/EGK tanácsi 
irányelv 5. és 6. cikkében leírt cselekményt, beleértve bármely, az interoperabilitás 
biztosításához szükséges cselekményt, a szabadalmi jog birtokosának engedélye nélkül.” 




