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Módosítás 11
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban az 
Unió belső piacot hoz létre, Európa 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen 
alapuló fenntartható fejlődéséért 
munkálkodik, és elősegíti a tudományos és 
műszaki haladást. E célkitűzés eléréséhez 
járul hozzá azon jogi feltételek 
megteremtése, amelyek lehetővé teszik a 
vállalkozások számára, hogy 
tevékenységüket a termékeknek a nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
forgalmazásához igazítsák, és amelyek 
szélesebb választékot és több lehetőséget 
biztosítanak a számukra. A vállalkozások 
rendelkezésére álló jogi eszközök között a 
belső piacon vagy legalább annak jelentős 
részén érvényes egységes szabadalmi 
oltalomnak is szerepelnie kell.

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 3. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban az 
Unió belső piacot hoz létre, Európa 
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen 
alapuló fenntartható fejlődéséért 
munkálkodik, és elősegíti a tudományos és 
műszaki haladással kapcsolatos 
információ terjesztését. E célkitűzés 
eléréséhez járul hozzá azon jogi feltételek 
megteremtése, amelyek lehetővé teszik a 
vállalkozások számára, hogy 
tevékenységüket a termékeknek a nemzeti 
határokon átnyúló előállításához és 
forgalmazásához igazítsák, és amelyek 
szélesebb választékot és több lehetőséget 
biztosítanak a számukra. A vállalkozások 
rendelkezésére álló jogi eszközök között a 
belső piacon vagy legalább annak jelentős 
részén érvényes egységes szabadalmi 
oltalomnak is szerepelnie kell.

Or. en

Módosítás 12
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az európai szabadalmak megadásáról 
szóló módosított egyezmény (európai 
szabadalmi egyezmény, a továbbiakban: 
ESZE) hozta létre az Európai Szabadalmi 
Szervezetet, és bízta meg az európai 

(5) Az európai szabadalmak megadásáról 
szóló módosított egyezmény (európai 
szabadalmi egyezmény, a továbbiakban: 
ESZE) hozta létre az Európai Szabadalmi 
Szervezetet, és bízta meg az európai 
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szabadalmak megadásának feladatával. Ezt 
a feladatot az Európai Szabadalmi Hivatal 
látja el. Az Európai Szabadalmi Hivatal 
által az ESZE-ben meghatározott 
szabályoknak és eljárásoknak megfelelően 
megadott európai szabadalmak a 
szabadalom jogosultjának kérésére ennek a 
rendeletnek az alapján egységes 
joghatással rendelkeznek a részt vevő 
tagállamok területén (a továbbiakban: 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak).

szabadalmak megadásának feladatával. Ezt 
a feladatot az Európai Szabadalmi Hivatal 
látja el. Az Európai Szabadalmi Hivatal 
által az ESZE-ben meghatározott 
szabályoknak és eljárásoknak megfelelően 
megadott európai szabadalmak a 
szabadalom jogosultjának közvetlenül vagy 
az illetékes nemzeti szabadalmi hivatalon 
keresztül benyújtott kérésére, ennek a 
rendeletnek az alapján egységes
joghatással rendelkeznek a részt vevő 
tagállamok területén (a továbbiakban: 
egységes joghatású európai szabadalmak).

Or. pl

Indokolás

A szabadalmak jogosultjai közvetlenül az Európai Szabadalmi Hivatalhoz is nyújthatnak be 
kérelmeket, de azokat rendszerint a nemzeti szabadalmi hivatalokon keresztül kell benyújtani.

Módosítás 13
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalom által biztosított jogoknak 
lehetővé kell tenniük a szabadalom 
jogosultja számára, hogy megakadályozza, 
hogy a hozzájárulásával nem rendelkező 
bármely harmadik fél a találmányt a részt 
vevő tagállamok területén közvetlenül
vagy közvetve hasznosítsa. A szabadalom 
jogosultja jogainak különféle korlátozásai 
révén ugyanakkor lehetővé kell tenni, 
hogy harmadik személyek a találmányt 
hasznosítsák, többek között magánjellegű 
és nem kereskedelmi célokra, kísérleti 
célokra, az uniós jog által a nemzetközi 
jog alapján kifejezetten engedélyezett 
tevékenységekre (állatgyógyászatban és 
humán gyógyászatban használt 

(10) Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalom által biztosított jogoknak 
lehetővé kell tenniük a szabadalom 
jogosultja számára, hogy megakadályozza, 
hogy a hozzájárulásával nem rendelkező 
bármely harmadik fél a találmányt a részt 
vevő tagállamok területén közvetlenül 
vagy közvetve hasznosítsa. Ugyanakkor 
nem szabadna idetartozniuk a harmadik 
felek azon jogainak, hogy nem 
kereskedelmi és tudományos kutatási 
célra felhasználhatják a találmányokat, 
sem mindazon találmányoknak, amelyek a 
nemzetközi jog alapján nem helyezhetők 
szabadalmi oltalom alá, beleértve a 
számítógépes programokat és 
adatbázisokat; ide tartoznak továbbá a 
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gyógyszerkészítmények, növényfajta-
oltalmi jogok, számítógépes programok 
szerzői jogi védelme és biotechnológiai 
találmányok jogi védelme területén), 
valamint a szabadalmi oltalom alatt álló 
állatállomány mezőgazdaság termelők
általi, mezőgazdasági célokra történő
felhasználására.

szabadalmaztatott biotechnológiai 
találmányok, növényvédelmi szabadalmak 
és szabadalmi oltalom alatt álló 
gyógyszerek, illetve a szabadalmi oltalom 
alatt álló állatállomány mezőgazdasági
termelők által mezőgazdasági célokra 
történő felhasználása.

Or. pl

Indokolás

Ez a módosítás a találmányok két csoportját érinti: a szabadalmi oltalom alá nem helyezhető 
találmányokat és az olyan találmányokat, amelyekre adható ugyan szabadalom, 
felhasználásukat azonban európai jog engedélyezi.

Módosítás 14
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A részt vevő tagállamoknak meg kell 
bízniuk az Európai Szabadalmi Hivatalt az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmakkal összefüggő bizonyos 
adminisztratív feladatokkal, különös 
tekintettel az egységes joghatásra irányuló
kérelmek kezelésére, az egységes joghatás 
és bármely korlátozás bejegyzésére, az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak engedélyezésére, 
átruházására, visszavonására vagy 
hatályvesztésére, a megújítási díjak 
beszedésére és újraelosztására, az átmeneti 
időszakban a fordítások tájékoztató célú 
közzétételére, és az azon bejelentők 
számára a fordítási díjak visszatérítésére 
létrehozott kompenzációs rendszer 
kezelésére, akik az európai szabadalmi 
bejelentéseket az Unió valamely olyan 
hivatalos nyelvén nyújtják be, amely nyelv 
nem tartozik az Európai Szabadalmi 

(15) A részt vevő tagállamoknak meg kell 
bízniuk az Európai Szabadalmi Hivatalt az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmakkal összefüggő bizonyos 
adminisztratív feladatokkal, különös 
tekintettel az egységes joghatásra irányuló
kérelmekre, az egységes joghatás
bejegyzési folyamatára, és valamennyi 
kapcsolódó probléma kezelésére és 
elemzésére, mint például a megújítási 
díjak beszedésére és újraelosztására, az 
átmeneti időszakban a fordítások 
tájékoztató célú közzétételére, és az azon 
bejelentők számára a fordítási díjak 
visszatérítésére létrehozott kompenzációs 
rendszer kezelésére, akik az európai 
szabadalmi bejelentéseket az Unió 
valamely olyan hivatalos nyelvén nyújtják 
be, amely nyelv nem tartozik az Európai 
Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelvei közé.
Az egységes joghatásra irányuló
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Hivatal hivatalos nyelvei közé. A részt 
vevő tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az egységes joghatásra irányuló
kérelmeket a szabadalom megadásáról 
szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi 
Közlönyben történő meghirdetését követő 
egy hónapon belül benyújtsák az Európai 
Szabadalmi Hivatalhoz, valamint hogy a 
kérelmeket az Európai Szabadalmi Hivatal 
által folytatott eljárás nyelvén nyújtják be 
a …/… tanácsi rendeletben [fordítási 
szabályok] az átmeneti időszakra előírt 
fordítással együtt.

kérelmeket a szabadalom megadásáról 
szóló értesítésnek az Európai Szabadalmi 
Közlönyben történő meghirdetését követő 
egy hónapon belül kell benyújtani az 
Európai Szabadalmi Hivatalhoz az Európai 
Szabadalmi Hivatal által folytatott eljárás 
nyelvén az előírt fordítással együtt.

Or. pl

Indokolás

Lehetetlen felsorolni valamennyi olyan problémát, amely az európai szabadalmak 
adminisztrációjával kapcsolatban merülhet fel azon országokban, amelyek elismerik az 
egységes szabadalmi oltalmat.

Módosítás 15
Ioannis A. Tsoukalas

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt 
fokozatosan emelkedniük kell, és az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos összes költséget. A megújítási 
díjak mértékének meghatározása során a 
cél az innováció megkönnyítése és az 
európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése. A díjak 

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt 
fokozatosan emelkedniük kell, és az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos összes költséget. A megújítási 
díjak mértékének meghatározása során a 
cél az innováció megkönnyítése és az 
európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése, úgy, 
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mértékének tükröznie kell továbbá a 
szabadalom hatálya alá tartozó piac 
méretét, és hasonlónak kell lennie a részt 
vevő tagállamokban abban az időben 
hatályba lépő átlagos európai szabadalmak 
nemzeti megújítási díjának mértékéhez, 
amikor a Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

hogy közben figyelembe vesszük a kis- és 
középvállalkozások speciális helyzetét, 
illetve – alacsonyabb díjak meghatározása 
révén –az energiatakarékosság 
előmozdításának szükségességét és a 
megújuló energiaforrások használatát. A 
díjak mértékének tükröznie kell továbbá a 
szabadalom hatálya alá tartozó piac 
méretét, és hasonlónak kell lennie a részt 
vevő tagállamokban abban az időben 
hatályba lépő átlagos európai szabadalmak 
nemzeti megújítási díjának mértékéhez, 
amikor a Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

Or. en

Módosítás 16
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt 
fokozatosan emelkedniük kell, és az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos összes költséget. A megújítási 
díjak mértékének meghatározása során a 
cél az innováció megkönnyítése és az 
európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése. A díjak 
mértékének tükröznie kell továbbá a 
szabadalom hatálya alá tartozó piac 
méretét, és hasonlónak kell lennie a részt 
vevő tagállamokban abban az időben 
hatályba lépő átlagos európai szabadalmak 

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt 
fokozatosan emelkedniük kell, és az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos összes költséget. A megújítási 
díjak mértékének meghatározása során a 
cél az innováció megkönnyítése és az 
európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése, különös 
tekintettel a Bizottság 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlásában1 meghatározott 
mikro- és kisvállalkozásokra. A díjak 
mértékének tükröznie kell továbbá a 
szabadalom hatálya alá tartozó piac 
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nemzeti megújítási díjának mértékéhez, 
amikor a Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

méretét, és hasonlónak kell lennie a részt 
vevő tagállamokban abban az időben 
hatályba lépő átlagos európai szabadalmak 
nemzeti megújítási díjának mértékéhez, 
amikor a Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

_____________
1 A Bizottság 2003. május 6-i 
2003/361/EK ajánlása a mikro-, kis- és 
középvállalkozások fogalmának 
meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 
36. o.)

Or. en

Módosítás 17
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt 
fokozatosan emelkedniük kell, és az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos összes költséget. A megújítási 
díjak mértékének meghatározása során a 
cél az innováció megkönnyítése és az 
európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése. A díjak 
mértékének tükröznie kell továbbá a 
szabadalom hatálya alá tartozó piac 
méretét, és hasonlónak kell lennie a részt 
vevő tagállamokban abban az időben 
hatályba lépő átlagos európai szabadalmak 
nemzeti megújítási díjának mértékéhez, 

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt 
fokozatosan emelkedniük kell, és az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos összes költséget. A megújítási 
díjak mértékének meghatározása során a 
cél az innováció megkönnyítése és az 
európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése, a kis- és 
középvállalkozások helyzetének és 
pénzügyi kapacitásának figyelembevétele 
mellett. A díjak mértékének tükröznie kell 
továbbá a szabadalom hatálya alá tartozó 
piac méretét, és hasonlónak kell lennie a 
részt vevő tagállamokban abban az időben 



AM\879879HU.doc 9/33 PE473.869v01-00

HU

amikor a Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

hatályba lépő átlagos európai szabadalmak 
nemzeti megújítási díjának mértékéhez, 
amikor a Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

Or. ro

Módosítás 18
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt
fokozatosan emelkedniük kell, és az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos összes költséget. A megújítási 
díjak mértékének meghatározása során a 
cél az innováció megkönnyítése és az 
európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése. A díjak
mértékének tükröznie kell továbbá a
szabadalom hatálya alá tartozó piac 
méretét, és hasonlónak kell lennie a részt 
vevő tagállamokban abban az időben 
hatályba lépő átlagos európai szabadalmak 
nemzeti megújítási díjának mértékéhez, 
amikor a Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

(16) A szabadalom jogosultjainak az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak után egyszeri közös éves 
megújítási díjat kell fizetniük. A megújítási 
díjaknak a szabadalmi oltalom ideje alatt
kiegyenlítettnek kell lennie, és az Európai 
Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt fedezniük kell 
az európai szabadalom megadásával és az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
kapcsolatos ténylegesen felmerült 
költségeket. A megújítási díjak mértékének 
meghatározása során a cél az innováció 
megkönnyítése és az európai vállalkozások 
versenyképességének ösztönzése. A djak
mértékének hasonlítania kell a részt vevő 
tagállamokban abban az időben hatályba 
lépő átlagos európai szabadalmak nemzeti 
megújítási díjának mértékéhez, amikor a 
Bizottság először határozza meg a 
megújítási díjakat.

Or. pl

Indokolás

A költségeknek tükrözniük kell a ténylegesen felmerült kiadásokat és hasonlónak kell lenniük 
a nemzeti költségekhez.
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Módosítás 19
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A megújítási díjak megfelelő 
mértékének és felosztásának 
meghatározása, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy az egységes joghatással 
bíró európai szabadalmakból befolyó 
erőforrások teljes mértékben fedezzék az 
egységes szabadalmi oltalommal 
összefüggésben az Európai Szabadalmi 
Hivatalra bízott feladatokkal kapcsolatban
felmerülő összes költséget, a megújítási 
díjakból származó bevételeknek – az 
Európai Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt – biztosítaniuk 
kell az Európai Szabadalmi Szervezet 
kiegyensúlyozott költségvetését.

(17) A megújítási díjak megfelelő 
mértékének és felosztásának 
meghatározása, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy az egységes joghatással 
bíró európai szabadalmakból befolyó
erőforrások teljes mértékben fedezzék az 
egységes szabadalmi oltalommal 
összefüggésben az Európai Szabadalmi 
Hivatalra bízott évente újratárgyalt
feladatokkal kapcsolatban ténylegesen 
felmerült költségeket, a megújítási díjakból 
származó bevételeknek – az Európai 
Szabadalmi Szervezet részére a 
szabadalom megadását megelőzően 
befizetendő díjakkal együtt – biztosítaniuk 
kell az Európai Szabadalmi Szervezet 
kiegyensúlyozott költségvetését.

Or. pl

Indokolás

Az Európai Szabadalmi Hivatal által intézett feladatokat minden évben újra kell tárgyalni a 
szóban forgó díjakra tekintettel, amelyeket megfelelő módon ki kell igazítani.  

Módosítás 20
Alajos Mészáros

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A megújítási díjakat az Európai 
Szabadalmi Szervezethez kell befizetni. A 
megújítási díjak – az Európai Szabadalmi 
Hivatalnál az egységes szabadalmi 

(18) A megújítási díjakat az Európai 
Szabadalmi Szervezethez kell befizetni. A 
megújítási díjak – az Európai Szabadalmi 
Hivatalnál az egységes szabadalmi 
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oltalommal kapcsolatos feladatok 
ellátásával összefüggésben felmerült 
költségekkel csökkentett – összegének 50 
százalékát felosztják a részt vevő 
tagállamok között, és ezt az összeget a 
tagállamoknak a szabadalmakkal 
kapcsolatos célokra kell fordítaniuk. A 
felosztás arányát tisztességes, méltányos és 
lényeges kritériumok, nevezetesen a 
szabadalmi tevékenység mértéke és a piac 
mérete alapján kell meghatározni. A 
felosztási aránynak kompenzálnia kell azt, 
hogy az adott tagállam hivatalos nyelve 
nem szerepel az Európai Szabadalmi 
Hivatal hivatalos nyelvei között, hogy a 
tagállamban aránytalanul alacsony szintű a 
szabadalmi tevékenység, illetve hogy a 
tagállam viszonylag rövid ideje 
rendelkezik tagsággal az Európai 
Szabadalmi Szervezetben.

oltalommal kapcsolatos feladatok 
ellátásával összefüggésben felmerült 
költségekkel csökkentett – összegének 50 
százalékát felosztják a részt vevő 
tagállamok között, és ezt az összeget a 
tagállamoknak ezen rendelkezés 
végrehajtására és más a szabadalmakkal
és újításokkal kapcsolatos célokra kell 
fordítaniuk, beleértve a kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott 
tanácsadást és támogatást. A felosztás 
arányát tisztességes, méltányos és lényeges 
kritériumok, nevezetesen a szabadalmi 
tevékenység mértéke és a piac mérete 
alapján kell meghatározni. A felosztási 
aránynak kompenzálnia kell azt, hogy az 
adott tagállam hivatalos nyelve nem 
szerepel az Európai Szabadalmi Hivatal 
hivatalos nyelvei között, hogy a 
tagállamban aránytalanul alacsony szintű a 
szabadalmi tevékenység, illetve hogy a 
tagállam viszonylag rövid ideje 
rendelkezik tagsággal az Európai 
Szabadalmi Szervezetben.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a felosztott megújítási díjak a rendelkezés célját szolgálják 
és az továbbfejlesztett európai szabadalmi rendszer előnyére váljanak, meg kell határozni, 
hogy milyen célokra használhatják őket a részt vevő tagállamok.

Módosítás 21
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A megújítási díjakat az Európai 
Szabadalmi Szervezethez kell befizetni. A 
megújítási díjak – az Európai Szabadalmi 
Hivatalnál az egységes szabadalmi 
oltalommal kapcsolatos feladatok 

(18) A megújítási díjakat az Európai 
Szabadalmi Szervezethez kell befizetni. A 
megújítási díjak – az Európai Szabadalmi 
Hivatalnál az egységes szabadalmi 
oltalommal kapcsolatos feladatok 
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ellátásával összefüggésben felmerült 
költségekkel csökkentett – összegének 50 
százalékát felosztják a részt vevő 
tagállamok között, és ezt az összeget a 
tagállamoknak a szabadalmakkal 
kapcsolatos célokra kell fordítaniuk. A 
felosztás arányát tisztességes, méltányos és 
lényeges kritériumok, nevezetesen a 
szabadalmi tevékenység mértéke és a piac 
mérete alapján kell meghatározni. A 
felosztási aránynak kompenzálnia kell azt, 
hogy az adott tagállam hivatalos nyelve 
nem szerepel az Európai Szabadalmi 
Hivatal hivatalos nyelvei között, hogy a 
tagállamban aránytalanul alacsony szintű 
a szabadalmi tevékenység, illetve hogy a 
tagállam viszonylag rövid ideje 
rendelkezik tagsággal az Európai 
Szabadalmi Szervezetben.

ellátásával összefüggésben felmerült 
költségekkel csökkentett – összegének 50 
százalékát felosztják a részt vevő 
tagállamok között, és ezt az összeget a 
tagállamoknak a szabadalmakkal 
kapcsolatos célokra kell fordítaniuk. A 
felosztás arányát tisztességes, méltányos és 
lényeges kritériumok alapján kell 
meghatározni. A felosztási aránynak 
kompenzálnia kell azt, hogy az adott 
tagállam hivatalos nyelve nem szerepel az 
Európai Szabadalmi Hivatal hivatalos 
nyelvei között.

Or. pl

Indokolás

Ha az „alacsony szintű a szabadalmi tevékenység” megfogalmazás nincs kifejtve, törölni kell 
a szövegből.

Módosítás 22
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A megújítási díjak e rendeletben 
rögzített alapelveknek megfelelő szintjének 
és felosztásának biztosítása érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az egységes joghatással bíró 
európai szabadalmak megújítási díjának 
mértékét, valamint a megújítási díjaknak az 
Európai Szabadalmi Szervezet és a részt 
vevő tagállamok közötti felosztását 

(19) A megújítási díjak e rendeletben 
rögzített alapelveknek megfelelő szintjének 
és felosztásának biztosítása érdekében fel 
kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően tárgyaljon az 
Európai Szabadalmi Hivatallal és jogi 
aktusokat fogadjon el az egységes 
joghatással bíró európai szabadalmak 
megújítási díjának mértékét, valamint a 
megújítási díjaknak az Európai Szabadalmi 
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illetően. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell, 
hogy a megfelelő dokumentumokat 
egyidejűleg, a kellő időben és megfelelő 
módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Szervezet és a részt vevő tagállamok 
közötti felosztását illetően. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megfogalmazása során 
biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, a kellő 
időben és megfelelő módon eljuttassák az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Or. pl

Indokolás

A módosítás összehangolja a szöveget a 6. módosítással.

Módosítás 23
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az Európai Szabadalmi Hivatal és a
tagállamok központi iparjogvédelmi 
hivatalai közti megerősített 
együttműködésnek lehetővé kell tennie, 
hogy az Európai Szabadalmi Hivatal 
szükség esetén rendszeresen 
hozzáférhessen a központi iparjogvédelmi 
hivatalok által olyan nemzeti szabadalmi 
bejelentésekkel kapcsolatban végzett 
keresések eredményeihez, amelyeket 
illetően a későbbi európai szabadalmi 
bejelentések során elsőbbséget igényelnek.
Valamennyi központi iparjogvédelmi 
hivatal – beleértve azokat is, amelyek a 
nemzeti szabadalmak megadási eljárása 
során nem végeznek keresést – alapvető 
szerepet játszhat a megerősített 
együttműködésben, többek között a 
lehetséges szabadalmi bejelentők, 

(20) Az Európai Szabadalmi Hivatal és az 
uniós tagállamok központi iparjogvédelmi 
hivatalai közti megerősített
kommunikációs együttműködésnek 
lehetővé kell tennie, hogy díj ellenében az 
Európai Szabadalmi Hivatal szükség esetén 
rendszeresen hozzáférhessen a központi 
iparjogvédelmi hivatalok által olyan 
nemzeti szabadalmi bejelentésekkel 
kapcsolatban végzett keresések 
eredményeihez, amelyeket illetően a 
későbbi európai szabadalmi bejelentések 
során elsőbbséget igényelnek. Valamennyi 
központi iparjogvédelmi hivatal – beleértve 
azokat is, amelyek a nemzeti szabadalmak 
megadási eljárása során nem végeznek 
keresést – alapvető szerepet játszhat többek 
között a lehetséges szabadalmi bejelentők, 
különösen a kis- és középvállalkozások 
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különösen a kis- és középvállalkozások 
részére nyújtott tanácsadással és 
támogatással, a bejelentések fogadásával,
azoknak az Európai Szabadalmi Hivatal 
felé történő továbbításával, valamint a 
szabadalmakra vonatkozó információk 
terjesztésével.

részére nyújtott tanácsadással, a nemzeti
bejelentések fogadásával, és annak 
meghatározásával, hogy azokat 
továbbítani kell-e az Európai Szabadalmi 
Hivatal felé, valamint a szabadalmakra 
vonatkozó információk terjesztésével.

Or. pl

Indokolás

A nemzeti szabadalmi hivatalokkal díjfizetéses alapon történő együttműködés elengedhetetlen 
része a szabadalmak előkészítésének.

Módosítás 24
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet az európai szabadalmak 
megadásáról szóló módosított egyezmény 
(Európai Szabadalmi egyezmény, a 
továbbiakban: ESZE) 142. cikke 
értelmében külön megállapodásnak 
minősül.

törölve

Or. en

Módosítás 25
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

...*-ig a Bizottság hatásvizsgálattal együtt 
benyújt egy parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatot az egységes 
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joghatással bíró európai szabadalmak 
szempontjából fontos szabadalmi anyagi 
jog összehangolásáról.
_____________
* E rendelet hatálybalépésének napja.

Or. en

Módosítás 26
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A technológia bármely területéhez 
tartozó találmányokat egységes 
joghatással bíró európai szabadalom alá 
kell vonni, ha újdonságnak számítanak, 
feltalálói tevékenységen alapulnak és 
iparilag alkalmazhatóak.
Az első albekezdés értelmében nem 
számítanak találmánynak a következők:
(a) felfedezések, tudományos elméletek és 
matematikai módszerek;
(b) esztétikai alkotások;
(c) szellemi tevékenységre, játékokra, 
üzletvitelre vonatkozó tervek, szabályok 
vagy eljárások, játékokra, üzletvitelre 
vonatkozó tervek és számítógépes 
programok;
(d) információ megjelenítése;

Or. en

Módosítás 27
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Egy adott problémát kizárólag 
generikus adatfeldolgozó hardverből álló 
automatizált rendszer (univerzális 
számítógép) eszközével megoldó 
utasításcsomag, más néven számítógépes 
program, vagy számítógéppel végrehajtott 
megoldás az egységes joghatással bíró 
európai szabadalomra vonatkozó 
szabadalmi anyagi jog értelmében nem 
minősül találmánynak, függetlenül attól, 
hogy milyen formában tüntetik fel.

A szabadalom tárgya az egységes 
joghatással bíró európai szabadalomra 
vonatkozó szabadalmi anyagi jog 
értelmében csak akkor lehet találmány, ha 
az a legmodernebb ismeretekkel 
gyarapítja az alkalmazott 
természettudományokat; a találmányok új 
tudást közvetítenek az ellenőrizhető 
természeti erők ok-okozati kapcsolatairól.

Or. en

Módosítás 28
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az egységes joghatással bíró európai
szabadalmak egységes jelleggel 
rendelkeznek. Az egységes joghatással 
bíró európai szabadalom azonos oltalmat 
biztosít, és azonos joghatással bír minden 
részt vevő tagállamban.

2. Az olyan uniós szabadalmakat, amelyek 
a részt vevő tagállamok teljes területén 
azonos joghatással bírnak egységes 
joghatással bíró európai szabadalmaknak 
nevezzük.

Or. en
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Módosítás 29
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egységes joghatású európai 
szabadalmak önálló jelleggel 
rendelkeznek. Kizárólag jelen rendelet, az 
uniós jog alapelvei és, amennyiben ez a 
rendelkezés nem határoz meg különleges 
szabályokat, az európai szabadalmi 
egyezmény azon rendelkezései 
szabályozzák őket, amelyek kötelező 
érvényűek valamennyi európai 
szabadalomra és amelyeket 
következésképpen ezen rendelkezés 
részének tekintenek.

Or. en

Módosítás 30
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Nem adható az egységes joghatással 
bíró szabadalom a következőkre:
– tudományos felfedezések és elméletek és 
matematikai módszerek;
– esztétikai alkotások;
– szellemi tevékenységre, játékokra, 
üzletvitelre vonatkozó tervek, szabályok 
vagy eljárások;
– információ megjelenítése.

Or. pl
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Indokolás

A szabadalmaztathatóságra vonatkozó nemzetközi jog szerint nem lehet olyan területekre 
szabadalmakat kiadni, ahol nincs érdemi technológiai fejlődés.

Módosítás 31
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalom azon a napon lép hatályba a 
részt vevő tagállamok területén, amikor az 
Európai Szabadalmi Hivatal az európai 
szabadalom megadásáról szóló értesítést az 
Európai Szabadalmi Közlönyben 
meghirdeti.

1. Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalom tizennyégy nappal azt 
követően lép hatályba a részt vevő 
tagállamok területén, hogy az Európai 
Szabadalmi Hivatal az európai szabadalom 
megadásáról szóló értesítést az Európai 
Szabadalmi Közlönyben meghirdeti.

Or. pl

Indokolás

E módosítás célja az, hogy átmeneti időszakot vezessen be azon országokban, amelyekben 
hatályba fog lépni a szóban forgó európai szabadalom, lehetővé téve ezzel, hogy a 
publikálásra vonatkozó kéréseknek eleget tegyenek.

Módosítás 32
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalom feljogosítja a szabadalom 
jogosultját annak megakadályozására, 
hogy a hozzájárulásával nem rendelkező 
harmadik személyek:

1. Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalom felruházza a szabadalom 
jogosultját azzal a jogi úton érvényesíthető 
joggal, amely szerint a szabadalom 
jogosultjának hozzájárulásával nem 
rendelkező harmadik személyeknek nincs 
joga a következőkhöz:
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Or. da

Módosítás 33
Bendt Bendtsen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalom feljogosítja a szabadalom 
jogosultját annak megakadályozására, 
hogy bármely harmadik személy a 
szabadalom jogosultjának hozzájárulása 
nélkül, a szabadalmaztatott találmány 
hasznosítására jogosult feleken kívül 
bármely személy részére a szóban forgó 
találmány valamely lényegi elemével 
kapcsolatos eszközöket szállítson vagy 
kínáljon szállításra a részt vevő tagállamok 
területén a szóban forgó találmány 
megvalósítása céljából olyan esetben, ha a 
szóban forgó harmadik fél tudja vagy 
tudnia kellett volna, hogy az említett 
eszközök az adott találmány 
megvalósítására alkalmasak, illetve erre a 
célra szolgálnak.

1. Az egységes joghatású európai 
szabadalom felruházza a szabadalom 
jogosultját azzal a jogi úton érvényesíthető 
joggal, amely szerint a szabadalom 
jogosultjának hozzájárulásával nem 
rendelkező harmadik személyeknek nincs 
joga ahhoz, hogy a szabadalmaztatott 
találmány hasznosítására jogosult feleken 
kívül bármely személy részére a szóban 
forgó találmány valamely lényegi elemével 
kapcsolatos eszközöket szállítson vagy 
kínáljon szállításra a részt vevő tagállamok 
területén a szóban forgó találmány 
megvalósítása céljából olyan esetben, ha a 
szóban forgó harmadik fél tudja vagy 
tudnia kellett volna, hogy az említett 
eszközök az adott találmány 
megvalósítására alkalmasak, illetve erre a 
célra szolgálnak.

Or. da

Módosítás 34
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a szerződések és az európai jog 
értelmében nem tiltott tevékenységek;
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Or. en

Módosítás 35
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) biológiai anyagok használata egy új 
növénytípus nemesítésére, felfedezésére és 
kifejlesztésére;

Or. en

Indokolás

Fontos egy korlátozott nemesítői előjog biztosítása annak érdekében, hogy a biológiai 
anyagokat szabadon alkalmazhassák egy új növénytípus kifejlesztésére és felfedezésére.

Módosítás 36
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) a szabadalmaztatott találmánynak a 
részt vevő tagállamokon kívüli más 
országok hajóin a hajó testében, gépeiben, 
kötélzetében, felszereléseiben és egyéb 
tartozékaiban történő alkalmazása azokban 
az esetekben, amikor a szóban forgó hajók 
ideiglenesen vagy véletlenül lépnek be a 
részt vevő tagállamok felségvizeire, 
feltéve, hogy a találmányt kizárólag a 
hajóval kapcsolatos célokra használják;

(e) a szabadalmaztatott találmánynak a 
részt vevő tagállamokon kívüli más 
országok hajóin a hajó testében, gépeiben, 
kötélzetében, felszereléseiben és egyéb 
tartozékaiban történő alkalmazása azokban 
az esetekben, amikor a szóban forgó hajók 
ideiglenesen vagy véletlenül lépnek be a 
részt vevő tagállamok felségvizeire, 
feltéve, hogy a találmányt kizárólag a 
hajóval kapcsolatos célokra használják, és 
mindaddig, amíg az illető 
szabadalmaztatott találmányokat nem 
használják kereskedelmi jelleggel a 
tagállamokon belüli eredeti 
rendeltetésüknek megfelelő társadalmi és 
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gazdasági célokra;

Or. pl

Indokolás

E módosítás arra törekszik, hogy az Unióban vendégként tartózkodók még passzív módon se 
avatkozhassanak be a fogadó piac működésébe.

Módosítás 37
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) a 2100/94/EK rendelet értelemszerűen 
alkalmazandó 14. cikke értelmében a
mezőgazdasági termelők kiváltságainak 
hatálya alá tartozó tevékenységek;

(h) a betakarításból származó terménynek 
a gazdálkodó általi felhasználása saját 
gazdaságában szaporítás vagy 
többszörözés céljából, amennyiben a 
növényi szaporítóanyag a szabadalom 
tulajdonosa általi, vagy az ő 
hozzájárulásával történő értékesítés révén 
került a gazdálkodóhoz a 2100/94/EK 
rendelet 14. cikkének megfelelő
mezőgazdasági célra;

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelők kiváltságaira való tekintettel fontos, hogy a korlátozás 
meghatározását a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló 98/44/EC irányelv 
szövegével összhangba hozzuk.

Módosítás 38
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a szabadalmi oltalom alatt álló (i) állatállomány vagy állati 
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állatállomány mezőgazdasági termelők 
által mezőgazdasági célokra történő 
felhasználása, feltéve, hogy a 
tenyészállatokat vagy más állati 
szaporítóanyagot a szabadalom jogosultja 
adta el vagy értékesítette más módon a 
mezőgazdasági termelő felé, vagy az 
eladásra vagy más módon történő 
értékesítésre a szabadalom jogosultjának
hozzájárulásával került sor. Az ilyen 
jellegű hasznosítás magában foglalja az 
állat vagy az állati szaporítóanyag 
biztosítását a mezőgazdasági termelő által 
folytatott mezőgazdasági tevékenység 
céljára, de nem tartalmazza annak
kereskedelmi jellegű szaporító tevékenység 
keretében vagy ilyen tevékenység céljára 
történő eladását;

szaporítóanyag mezőgazdasági termelők 
által mezőgazdasági célokra történő 
felhasználása, amennyiben az 
állatállományt vagy a szabadalmaztatott 
terméknek minősülő, vagy ilyet tartalmazó 
egyéb állati szaporítóanyagot a
mezőgazdasági termelő részére a
szabadalom jogosultja adta el, illetve az 
eladásra az ő hozzájárulásával került sor.
Ez nem terjed ki a kereskedelmi jellegű
szaporító tevékenység keretében vagy 
céljára történő eladásokra.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelők kiváltságaira való tekintettel fontos, hogy a korlátozás 
meghatározását a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló 98/44/EC irányelv 
szövegével összhangba hozzuk.

Módosítás 39
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a szabadalmi oltalom alatt álló 
állatállomány mezőgazdasági termelők 
által mezőgazdasági célokra történő 
felhasználása, feltéve, hogy a
tenyészállatokat vagy más állati
szaporítóanyagot a szabadalom jogosultja 
adta el vagy értékesítette más módon a 
mezőgazdasági termelő felé, vagy az 
eladásra vagy más módon történő 
értékesítésre a szabadalom jogosultjának 
hozzájárulásával került sor. Az ilyen 

(i) a szabadalmi oltalom alatt álló 
állatállomány vagy állati szaporítóanyag
mezőgazdasági termelők által 
mezőgazdasági célokra történő 
felhasználása, feltéve, hogy a 
szaporítóanyagot a szabadalom jogosultja 
adta el vagy értékesítette más módon a 
mezőgazdasági termelő felé, vagy az 
eladásra vagy más módon történő 
értékesítésre a szabadalom jogosultjának 
hozzájárulásával került sor. Az ilyen 
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jellegű hasznosítás magában foglalja az
állat vagy az állati szaporítóanyag
biztosítását a mezőgazdasági termelő által 
folytatott mezőgazdasági tevékenység 
céljára, de nem tartalmazza annak 
kereskedelmi jellegű szaporító tevékenység 
keretében vagy ilyen tevékenység céljára 
történő eladását;

jellegű hasznosítás magában foglalja az
ilyen anyag biztosítását a mezőgazdasági 
termelő által folytatott mezőgazdasági 
tevékenység céljára, de nem tartalmazza 
annak kereskedelmi jellegű szaporító 
tevékenység keretében vagy ilyen 
tevékenység céljára történő eladását;

Or. pl

Indokolás

Meg kell különböztetni a kereskedelmi tevékenységet a mezőgazdasági termelő saját célra 
végzett mezőgazdasági tevékenységétől.

Módosítás 40
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A részt vevő tagállamok az ESZE 143. 
cikke értelmében az alábbi feladatokkal 
bízzák meg az Európai Szabadalmi 
Hivatalt, amely azokat az Európai 
Szabadalmi Hivatal szabályzatának 
megfelelően látja el:

1. A részt vevő tagállamok az alábbi 
feladatokkal bízzák meg az Európai 
Szabadalmi Hivatalt, amely azokat a 
szerződéseknek és az uniós jognak, 
valamint az Európai Szabadalmi Hivatal 
szabályzatának megfelelően látja el:

Or. en

Módosítás 41
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A részt vevő tagállamok az ESZE 
szerződő államaiként gondoskodnak az (1) 

2. A részt vevő tagállamok az Európai 
Parlamenttel közösen az ESZE szerződő 
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bekezdésben említett feladatokkal 
kapcsolatos tevékenységeknek az Európai 
Szabadalmi Hivatal általi irányításáról és 
felügyeletéről. Ennek érdekében az ESZE 
145. cikke értelmében az Európai 
Szabadalmi Szervezet igazgatási 
tanácsának keretén belül különbizottságot 
hoznak létre.

államaiként gondoskodnak a 1. cikkben 
említett feladatokkal kapcsolatos 
tevékenységeknek az Európai Szabadalmi 
Hivatal általi irányításáról és 
felügyeletéről. Ennek érdekében az 
Európai Szabadalmi Szervezet igazgatási 
tanácsának keretén belül különbizottságot 
hoznak létre. E különbizottság az Európai 
Parlamenttől kapott megbízás alapján 
hozza döntéseit, és jelentést készít az 
Európai Parlament számára. A 
különbizottság tagjait az Európai 
Parlament általi jóváhagyatásuk előtt az 
Európai Parlament bizottsága 
meghallgatáson kérdezi ki.

Or. en

Módosítás 42
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A részt vevő tagállamok az Európai 
Szabadalmi Hivatal által az (1) 
bekezdésben felsorolt feladatok ellátása 
során hozott határozatokkal szemben 
hatékony jogvédelmet biztosítanak a 
nemzeti bíróságokon.

3. A részt vevő tagállamok az Európai 
Szabadalmi Hivatal által hozott
valamennyi adminisztratív határozattal
szemben hatékony jogvédelmet 
biztosítanak a nemzeti bíróságokon.

Or. en

Módosítás 43
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Szabadalmi Hivatalnál az 
ESZE 143. cikke értelmében a tagállamok 
által az Európai Szabadalmi Hivatalra 
ruházott kiegészítő feladatok ellátása során 
felmerülő költségeket az egységes 
joghatással bíró európai szabadalmak után 
befizetett díjakból fedezik.

Az Európai Szabadalmi Hivatalnál az 
ESZE 143. cikke értelmében a tagállamok 
által az Európai Szabadalmi Hivatalra 
ruházott kiegészítő feladatok ellátása során 
felmerülő költségeket az egységes 
joghatású európai szabadalmak után 
befizetett díjakból fedezik, összhangban az 
I. mellékletben található szimulációval.

Or. pl

Indokolás

Az I. mellékletet a szerződő feleknek kell összeállítaniuk.

Módosítás 44
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak megújítási díjait, valamint a 
késedelmes fizetés miatt esedékessé váló 
pótdíjakat a szabadalom jogosultja az 
Európai Szabadalmi Szervezethez fizeti be. 
A szóban forgó díjak azon évet követő 
évek tekintetében esedékesek, amely évben 
az e rendelet alapján egységes joghatással 
rendelkező európai szabadalom 
megadásáról szóló értesítést az Európai 
Szabadalmi Lajstromban meghirdették.

1. Az egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak megújítási díjait, valamint a 
késedelmes fizetés miatt esedékessé váló 
pótdíjakat a szabadalom jogosultja az 
Európai Szabadalmi Szervezethez fizeti be 
a 13. cikkben említett feladatok 
végrehajtásához szükséges források 
részeként. A szóban forgó díjak azon évet 
követő évek tekintetében esedékesek, 
amely évben az e rendelet alapján egységes 
joghatással rendelkező európai szabadalom 
megadásáról szóló értesítést az Európai 
Szabadalmi Lajstromban meghirdették.

Or. pl

Indokolás

Valamiképpen jelezni kell, hogy a pótdíjak mi módon kerülnek felhasználásra.  Részesüljön-e 
belőlük az Európai Szabadalmi Szervezet?  Az európai közösség érdeke csökkenteni a 
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szabadalmak megszerzésével járó költségeket.

Módosítás 45
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) az Európai Szabadalmi Szervezet 
részére a szabadalom megadását 
megelőzően befizetendő díjakkal együtt az 
Európai Szabadalmi Szervezet 
kiegyensúlyozott költségvetését is 
biztosítják.

(c) az Európai Szabadalmi Szervezet 
részére a szabadalom megadását 
megelőzően befizetendő díjakkal együtt
fizetendőek.

Or. pl

Indokolás

Az Európai Szabadalmi Szervezet költségvetése miatt az EU-nak nem kellene különösebben 
aggódni.

Módosítás 46
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) például a KKV-k státuszának és 
pénzügyi kapacitásának figyelembe vétele.

Or. ro

Módosítás 47
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A megújítási díjak szintjének 
meghatározása során a cél a következő:

2. A megújítási díjak szintjének a II. 
mellékletben található szimulációval 
összhangban történő meghatározása során 
a cél a következő:

Or. pl

Indokolás

A II. mellékletet a szerződő feleknek kell összeállítaniuk.

Módosítás 48
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a Bizottság 2003/361/EK ajánlásában 
meghatározott mikro- és kisvállalkozások 
specifikus helyzetének figyelembe vétele 
alacsonyabb díjak formájában.

Or. en

Módosítás 49
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 12. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjában említett, beszedett megújítási 
díjak részt vevő tagállamok között 
felosztandó része az egységes joghatással 
bíró európai szabadalmak 14. cikkben 
említett – az egységes szabadalmi oltalom 
igazgatásával összefüggő költségekkel 

1. A III. mellékletben található 
szimulációval összhangban a 12. cikk (1) 
bekezdésének e) pontjában említett, 
beszedett megújítási díjak részt vevő 
tagállamok között felosztandó része az 
egységes joghatással bíró európai 
szabadalmak 14. cikkben említett – az 
egységes szabadalmi oltalom igazgatásával 
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csökkentett – megújítási díjainak 50%-a. összefüggő költségekkel csökkentett –
megújítási díjainak 50%-a.

Or. pl

Indokolás

A III. mellékletet a szerződő feleknek kell összeállítaniuk.

Módosítás 50
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az e fejezetben rögzített célkitűzések 
elérése érdekében a Bizottság a megújítási 
díjak részt vevő tagállamok közötti, az (1) 
bekezdésben említett felosztási arányát a 
következő tisztességes, méltányos és 
lényeges kritériumok alapján határozza 
meg:

2. Az e fejezetben rögzített célkitűzések 
elérése érdekében a Bizottság a megújítási 
díjak részt vevő tagállamok közötti, az (1) 
bekezdésben említett felosztási arányát a 
következő tisztességes, méltányos és 
lényeges kritériumok alapján határozza 
meg, a IV. mellékletben található 
szimulációval összhangban, figyelembe 
véve:

Or. pl

Indokolás

A IV. mellékletet a szerződő feleknek kell összeállítaniuk.

Módosítás 51
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A részt vevő tagállamok az (1) 
bekezdéssel összhangban részükre kiosztott 
összeget a szabadalmakkal kapcsolatos 

3. A részt vevő tagállamok az (1) 
bekezdéssel összhangban részükre kiosztott 
összeget a területükön zajló 
szabadalmazási tevékenységgel
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célokra fordítják. kapcsolatos célokra fordítják.

Or. pl

Indokolás

Egyszerű tisztázás.

Módosítás 52
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit ez a cikk határozza meg.

1. A 15. és 16. cikk értelmében a
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit e cikk határozza meg.

Or. en

Módosítás 53
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 15. és 16. cikkben említett 
felhatalmazás [e rendelet 
hatálybalépésének időpontjától] 
határozatlan időre szól.

2. A 15. és 16. cikkben említett 
felhatalmazás e rendelet hatálybalépésének
időpontjától számítva legfeljebb egy évig 
tartó határozott időre szól.

Or. pl

Indokolás

E módosítás az európai szabadalmi rendszer változtatásai feletti európai parlamenti 
ellenőrzés fokozására törekszik, különösen, amikor gazdasági tényezők is szóba jönnek.
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Módosítás 54
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A források rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos felhatalmazásokhoz minden 
esetben szükség van az Európai 
Parlament jóváhagyására.

Or. pl

Indokolás

E módosítás az európai szabadalmi rendszer változtatásai feletti európai parlamenti 
ellenőrzés fokozására törekszik, különösen, amikor gazdasági tényezők is szóba jönnek.

Módosítás 55
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet nem érinti a versenyjog és a 
tisztességtelen versenyről szóló törvény 
alkalmazását.

Ez a rendelet nem érinti a szerződések és 
az uniós jog, a versenyjog és a 
tisztességtelen versenyről szóló törvény 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 56
Zigmantas Balčytis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság az első egységes joghatással 
bíró európai szabadalom a részt vevő 
tagállamok területén történő 
hatálybalépésének időpontjától számított 
hat éven belül jelentést nyújt be a 
Tanácshoz ennek a rendeletnek a 
működéséről, és szükség esetén megfelelő 
javaslatokat tesz a rendelet módosítására. 
A Bizottság ezt követően hatévente nyújt 
be jelentést ennek a rendeletnek a 
működésére vonatkozóan.

1. A Bizottság az első egységes joghatással 
bíró európai szabadalom a részt vevő 
tagállamok területén történő 
hatálybalépésének időpontjától számított 
három éven belül jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
ennek a rendeletnek a működéséről, és 
szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz 
a rendelet módosítására. A Bizottság ezt 
követően háromévenként nyújt be jelentést 
ennek a rendeletnek a működésére 
vonatkozóan.

Or. lt

Módosítás 57
Philippe Lamberts
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság az első egységes joghatással 
bíró európai szabadalom a részt vevő 
tagállamok területén történő 
hatálybalépésének időpontjától számított 
hat éven belül jelentést nyújt be a 
Tanácshoz ennek a rendeletnek a 
működéséről, és szükség esetén megfelelő 
javaslatokat tesz a rendelet módosítására. 
A Bizottság ezt követően hatévente nyújt 
be jelentést ennek a rendeletnek a 
működésére vonatkozóan.

1. A Bizottság az első egységes joghatással 
bíró európai szabadalom a részt vevő 
tagállamok területén történő 
hatálybalépésének időpontjától számított 
két éven belül jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz ennek a 
rendeletnek a működéséről, és szükség 
esetén megfelelő javaslatokat tesz a 
rendelet módosítására. A Bizottság ezt 
követően kétévente nyújt be jelentést ennek 
a rendeletnek a működésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság az első egységes joghatással 
bíró európai szabadalom a részt vevő 
tagállamok területén történő 
hatálybalépésének időpontjától számított 
hat éven belül jelentést nyújt be a 
Tanácshoz ennek a rendeletnek a 
működéséről, és szükség esetén megfelelő 
javaslatokat tesz a rendelet módosítására. 
A Bizottság ezt követően hatévente nyújt 
be jelentést ennek a rendeletnek a 
működésére vonatkozóan.

1. A Bizottság az első egységes joghatással 
bíró európai szabadalom a részt vevő 
tagállamok területén történő 
hatálybalépésének időpontjától számított 
hat éven belül jelentést nyújt be a 
Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 
ennek a rendeletnek a működéséről, és 
szükség esetén megfelelő javaslatokat tesz 
a rendelet módosítására. A Bizottság ezt 
követően hatévente nyújt be jelentést ennek 
a rendeletnek a működésére vonatkozóan.

Or. ro

Módosítás 59
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság az első egységes joghatással 
bíró európai szabadalom a részt vevő 
tagállamok területén történő 
hatálybalépésének időpontjától számított 
hat éven belül jelentést nyújt be a 
Tanácshoz ennek a rendeletnek a 
működéséről, és szükség esetén megfelelő 
javaslatokat tesz a rendelet módosítására. 
A Bizottság ezt követően hatévente nyújt 
be jelentést ennek a rendeletnek a 
működésére vonatkozóan.

1. A Bizottság az első egységes joghatású 
európai szabadalomnak a részt vevő 
tagállamok területén történő hatálybalépése 
időpontjától számított három éven belül 
jelentést nyújt be a Tanácshoz ennek a 
rendeletnek a működéséről, és szükség 
esetén megfelelő javaslatokat tesz a 
rendelet módosítására. A Bizottság ezt 
követően háromévenként nyújt be jelentést 
ennek a rendeletnek a működésére 
vonatkozóan.

Or. pl

Indokolás

Az egymást követő gazdasági változások korában az ilyen kaliberű gazdasági 
megállapodásokat gyakrabban kell megkötni. Az is fontos, hogy nagyobb rendszerességgel 
terjesszenek elő jelentéseket.
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Módosítás 60
Alajos Mészáros

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A (2) bekezdésben meghatározott
időponttól kezdődően megadott bármely 
európai szabadalmat illetően egységes 
szabadalmi oltalom kérhető.

4. A (2) bekezdésben meghatározott
időpontban vagy attól kezdődően
nyilvántartásba vett európai szabadalmi 
bejelentés alapján megadott bármely 
európai szabadalmat illetően egységes 
szabadalmi oltalom kérhető.

Or. en

Indokolás

Ezt a jogbiztonság fokozása érdekében, illetve azért kell hozzáfűzni, hogy a tagállamok 
számára megfelelő előkészületi időt biztosítsunk.


