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29.6.2005 A6-0207/63

MÓDOSÍTÁS: 63
előterjesztette: Piia-Noora Kauppi és John Purvis, az Európai Néppárt 
(Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja nevében

Ajánlás második olvasatra A6-0207/2005
Michel Rocard
Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága

A Tanács közös álláspontja (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosítása

Módosítás: 63
6a cikk (új)

6a cikk
(1) A tagállamok biztosítják az engedélyek 
könnyű elérhetőségének jogát annak 
érdekében, hogy egy adott 
szabadalmaztatott számítógéppel 
megvalósított találmány ésszerű és 
megkülönböztetéstől mentes feltételek 
mellett használható legyen, amennyiben
a) annak használata a számítógépi 
programok együttes működtetéséhez 
nélkülözhetetlen és
b) a használathoz közérdek fűződik. 
(2) A versenyjog értelmében alkalmazható 
minden más  jogorvoslati lehetőség sérelme 
nélkül a szabadalom nem érvényesíthető 
oly mértékben, hogy az érvényesítés a 
Szerződés 81. és/vagy 82. cikkének sérelmét 
megvalósítsa, illetve ahhoz hozzájáruljon. 
3. Az ésszerű és megkülönböztetéstől 
mentes feltételeknek – a díjazást is beleértve 
– különösen az alábbiakra kell tekintettel 
lenniük:
a) a szabadalmaztatott találmányhoz való 
nyílt hozzáféréshez fűződő közérdek,
b) a szabadalom tulajdonosának piaci 
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pozíciója, amennyiben a tulajdonos a 
szabadalmaztatott találmányt hasznosító 
számítógépi program szállítója is egyben,
c) a szabadalom tulajdonosának a 
szabadalom ilyen célú használatára 
irányuló hasznosítási engedély 
megadásával vagy megtagadásával 
kapcsolatos magatartása,
d) a szükséges hasznosítási engedélyek 
beszerzésének költsége a hasznosítási 
engedély tárgyát képező termék, rendszer, 
hálózat vagy szolgáltatás más érintett 
jogosultjaitól, valamint
e) az általánosan uralkodó üzleti feltételek, 
az értékesítési módszereket és az együttes 
működtetést igénylő termék, rendszer, 
hálózat vagy szolgáltatás adott osztályára 
kivetett hasznosítási díjakat is beleértve.
(4) Az (1) bekezdésben említett használatra 
vonatkozóan tiltó végzés csak akkor érhető 
el, ha a potenciális engedélyes 
visszautasította a szabadalmaztatott 
találmány használatára vonatkozó 
hasznosítási szerződés megkötését.

Or. en

Indokolás

This amendment seeks to provide for reasonable and ready interoperability of licences in the 
face of any undue legal intimidation by dominant market players.
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29.6.2005 A6-0207/64

MÓDOSÍTÁS 64
előterjesztette: Vittorio Prodi, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért 
Képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A6-0207/2005
Michel Rocard
Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága

A Tanács közös álláspontja (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosítása

Módosítás: 64
5. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok biztosítják a 
számítógéppel támogatott  találmányok 
szerzői jog általi védelmét. A szabadalmat a 
feltaláló további védelemként, a találmány 
teljes nyilvánosságra hozatala mellett 
igényelheti.

Or. en

Indokolás

This amendment intends to clarify the philosophy of the legal institute of patent.
Patent gives the monopoly on the economic exploitation of an idea on the basis of an 
invention in exchange for the full disclosure of the invention.
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29.6.2005 A6-0207/65

MÓDOSÍTÁS 65
előterjesztette: Toine Manders, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért 
Képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A6-0207/2005
Michel Rocard
Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága

A Tanács közös álláspontja (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

__________________________________________________________________________

Közös álláspont

Elutasítja a közös álláspontot.

Or. en

Indokolás

The ALDE group in the EP prefers that  the European Commission should first come forward 
with a proposal for an effective European Community Patent thereby allowing a democratic 
control by the European  Parliament on the European Patent Office, acting as agent for the 
Community patent. With a view to legal certainty and reaching the Lisbon objective, it is 
desirable that there is one single patent system across the European Union. After the 
establishment of such a system, we can reopen the debate on the need for a directive on the 
patentability of computer implemented inventions. There is now too much ambiguity on the 
scope of this directive and there is a misunderstanding on where to draw the  line between the 
patentability of software patents as such and patentability of computer implemented 
inventions.
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29.6.2005 A6-0207/66

MÓDOSÍTÁS 66
előterjesztette: Sharon Bowles, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért 
Képviselőcsoport nevében

Ajánlás második olvasatra A6-0207/2005
Michel Rocard
Számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatósága

A Tanács közös álláspontja (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosítása

Módosítás: 66
5. cikk (2) bekezdés

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.

Nem engedélyezhető az akár önmagában 
álló, akár hordozón lévő számítógépi 
programra vonatkozó igénypont. A 
tagállamoknak biztosítják, hogy az (1) 
bekezdéssel összhangban érvényesen 
igényelt termékek vagy eljárások lényeges 
elemét alkotó számítógépi programok 
engedély nélküli szállítása vagy importálása 
szabadalombitorlásnak minősüljön.

Or. en

Indokolás

Not having program claims exposes the EU to imported programs that emulate validly 
patentable methods without a remedy.  The second provision is effectively an extension to the 
contributory infringement provisions that apply in national law but which do not operate 
cross-border. The patented invention remains the method/apparatus but an importer (eg from 
China) is now in the same legal position as those within the member state.


