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Módosítás: 68
6a. cikk (új)

Article 6a
Együttes működtetésre vonatkozó kivétel

A tagállamok biztosítják, hogy 
szabadalmazott, számítógéppel 
megvalósított találmány számítógépes 
programot tartalmazó termék vagy 
szolgáltatás kifejlesztése, gyártása, 
kereskedelmi forgalmazása vagy 
felhasználása céljából történő 
felhasználása nem számít 
szabadalombitorlásnak, amennyiben ez a 
felhasználás elengedhetetlenül szükséges a 
számítógépes program más számítógépes 
programokkal történő együttes 
működtetésének biztosításához, kivéve ha a 
szabadalom egy elismert szabványkibocsátó 
szervezet által jóváhagyott szabványra épül, 
és a szabadalom tulajdonosát szabályos 
szabványkidolgozási eljárás során 
megfelelő időben megszabott és 
érvényesíthető kötelezettség köti, amelynek 
értelmében a szabadalom igazságos, 
ésszerű és megkülönböztetéstől mentes 
feltételek mellett jogszerűen hozzáférhető.

Or. en
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Indokolás

Where use of a technique is necessary for the interoperability of two computer programs the 
use of the technique should not be inhibited because the technique is covered by a patent. 
Interoperability between the computer programs in use on electronic products is a major 
concern of standards setting organisations in the information and communications area. In 
order to recognise the value of technical contributions to standards setting organisations 
while protecting the public interest in preventing unjustified monopolies on standards a 
patent license must be readily available to all users of the technique.
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Módosítás: 69
(20a) preambulumbekezdés (új)

(20a) A 6a cikk alkalmazásában az 
„elismert szabványkibocsátó szervezet” 
olyan szervet, szervezetet vagy intézményt 
jelöl, amely közérdekű nyílt szabványokat 
bocsát ki, és amelyben a szabványok 
kidolgozása valamennyi érdekelt fél előtt 
nyílt döntéshozatali eljárással történik, 
objektív és ésszerű kritériumoknak 
megfelelően. A „nyílt szabvány” olyan 
műszaki specifikáció, amelyet a 
szabványnak megfelelő alkalmazásokat 
kereskedelmi forgalomba hozni kívánó 
bármely fél feltételezhetően képes 
megvalósítani. Ilyen szervezet létrehozható 
nemzeti, transznacionális vagy nemzetközi 
szinten, és lehet közintézmény vagy 
közintézményként cselekvő magán-
kutatóintézet, magánszemélyek önkéntes 
egyesülete vagy magánvállalatok ágazati 
konzorciuma, azzal a feltétellel, hogy a 
szabvány kialakításába az ágazat szakmai 
képviselőit az átláthatóság feltételei mellett 
megfelelő arányban be kell vonni. Az 
Európai Parlament és a Tanács 98/34/EK 
irányelvének (annak módosított 
formájában) I. és II. mellékletében 
található listákon példák találhatók az 
elismert nemzetközi szabványkibocsátó 



AM\573088HU.doc PE 360.560v02-00

HU HU

szervezetekre (ilyen például az 
International Organization for 
Standardization, az International 
Electronical Commission vagy az 
International Telecommunication Union), 
a közintézményként cselekvő 
kutatóintézetekre és a magánszemélyek 
önkéntes egyesületeire (ilyen például az 
Internet Engineering Task Force) és a 
magánvállalatok ágazati konzorciumaira (a 
World Wide Web Consortium vagy a 
Digital Video Broadcasting konzorcium).

Or. en

Indokolás

Open standards are in the public interest and their adoption and use is encouraged and 
recognised by a wide range of bodies. This definition clarifies what is meant by a Recognised 
Standard Setting Organisation in terms of their role in setting open standards.
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Módosítás: 70
(20b) preambulumbekezdés (új)

(20b) A 6a cikk alkalmazásában az 
„igazságos, ésszerű és megkülönböztetéstől 
mentes feltételek” azt jelentik, hogy a 
hasznosítási engedély kibocsátásának 
mérlegelése nem lehet versenyellenes, 
kirekesztő vagy túlzó, annak során 
tekintetbe kell venni valamennyi érdekelt 
fél érdekeit, beleértve a szabadalmazott 
technikához a programok együttes 
működtetésének biztosítása érdekében 
történő nyílt hozzáférés engedélyezéséhez 
fűződő közérdeket is, továbbá azt a 
kívánalmat, hogy a több forrásból származó 
különféle hasznosítási engedélyeket igénylő 
szabványok esetében el kell kerülni a 
megfizethetetlen költségeket, valamint azt a 
tényt, hogy az engedélyező várhatóan már 
terméke javított együttműködőképességének 
eredményeként növekvő értékesítéséből 
profitál. A díjszabás – ha egyáltalán lehet 
róla szó – kizárólag az innovatív 
hozzájárulást tükrözheti, semmiképpen sem 
lehet monopolbevétel, illetve nem fejezhet 
ki olyan stratégiai értéket vagy olyan 
bevételeket, amelyek forrása a 
versenytársaknak az együttműködő 
termékek forgalmazásából történő kizárása. 
A hasznosítási engedélynek 
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viszavonhatatlannak kell lennie, és a 
szabadalom tulajdonosa függőben lévő 
tárgyalások során vagy jogvitában hozandó 
határozatra várva nem folyamodhat tiltó 
végzésért azokkal a potenciális 
engedélyesekkel szemben, akik 
nyilatkozatban készek elfogadni az 
igazságos, ésszerű és megkülönböztetéstől 
mentes feltételeket.
A „megkülönböztetéstől mentes feltételek” 
azt jelentik, hogy az azonos helyzetben levő 
összes engedélyes és engedélyező – adott 
esetben az engedélyező saját üzleti 
vállakozásai is – azonos feltételek mellett 
férhet hozzá a technikához, így azonos 
körülmények között folytathat versenyt 
egymással, kivéve ha valamely különbség 
objektív okokkal indokolható, és a 
különbség mértéke arányban áll a 
körülményekben fennálló különbség 
mértékével. Nem kerülhet sor de facto 
megkülönböztetésre a különböző feljesztési 
és engedélyezési modellek között, és az 
engedélyezőnek ezért – legalább választható 
lehetőségként – a szabadalmi oltalom alatti, 
valamint a nyílt forrású fejlesztési modellel 
összeegyeztethető feltételeket egyaránt fel 
kell ajánlania.

Or. en

Indokolás

It is essential that the owner of a patent grants a license for interoperability on terms and 
conditions that reflect the value of the innovation protected and not on the value of the patent 
in preventing access to the market for the interoperable product. The third party's interest in 
developing interoperable products and the public's interest in having access to interoperable 
products is directly dependant on the cost and ready availability of the license. The terms of a 
license should not be used to exclude any particular software development model from use of 
a technique essential for interoperability.


