
P7_TA(2012)0475 

Az egységes szabadalmi oltalom * 

Az Európai Parlament 2012. december 11-i jogalkotási állásfoglalása az alkalmazandó 

fordítási szabályok tekintetében az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén 

megvalósítandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2011)0216 – C7-0145/2011 – 2011/0094(CNS)) 

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0216), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 118. cikkének (2) 

bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-

0145/2011), 

– tekintettel a spanyol képviselőház és a spanyol szenátus, valamint az olasz 

képviselőház által a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. 

jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, amelyek szerint a 

jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7-0002/2012), 

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően; 

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által 

jóváhagyott szövegtől el kíván térni; 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani 

kívánja a Bizottság javaslatát; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Mivel az európai szabadalmak (6) Mivel az európai szabadalmak 



megadásáért az Európai Szabadalmi 

Hivatal a felelős, az egységes joghatással 

bíró európai szabadalommal kapcsolatos 

fordítási szabályoknak az Európai 

Szabadalmi Hivatal által alkalmazott 

jelenlegi eljárásra kell épülniük. 

Helyénvaló, hogy a szabályok az eljárási 

költségek és a technikai információ 

elérhetősége tekintetében a gazdasági 

szereplők érdekei és a közérdek közötti 

szükséges egyensúly megteremtésére 

irányuljanak. 

megadásáért az Európai Szabadalmi 

Hivatal a felelős, az egységes hatályú 

európai szabadalommal kapcsolatos 

fordítási szabályoknak az Európai 

Szabadalmi Hivatal által alkalmazott 

jelenlegi eljárásra kell épülniük. 

Helyénvaló, hogy a szabályok az eljárási 

költségek és a technikai információ 

elérhetősége tekintetében a gazdasági 

szereplők, különösen a kis- és 

középvállalkozások érdekei és a közérdek 

közötti szükséges egyensúly 

megteremtésére irányuljanak. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az egységes joghatással bíró európai 

szabadalmakhoz való hozzáférés 

elősegítése érdekében, különösen a kkv-k 

esetében, azon bejelentők számára, akiknek 

nincs közös nyelvük az Európai 

Szabadalmi Hivatal egyik hivatalos 

nyelvével sem, lehetővé kell tenni, hogy 

szabadalmi bejelentésüket az Unió bármely 

más hivatalos nyelvén is benyújthassák az 

Európai Szabadalmi Hivatalhoz. 

Kiegészítő intézkedésként azon bejelentők 

tekintetében, akik megkapják az egységes 

joghatással bíró európai szabadalmat, és 

akiknek a lakóhelye vagy székhelye az 

Unió olyan tagállamában található, 

amelynek hivatalos nyelve eltér az Európai 

Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveitől, az 

Európai Szabadalmi Hivatalnak az érintett 

nyelvről az Európai Szabadalmi Hivatal 

eljárási nyelvére történő fordításhoz 

kapcsolódó költségek fedezésére irányuló, 

az Európai Szabadalmi Hivatal által 

jelenleg alkalmazott rendszeren túlmenő 

kiegészítő visszatérítési rendszert is 

kezelnie kell a xx/xx rendelet [anyagi jogi 

rendelkezések] 12. cikkében foglaltaknak 

megfelelően. 

(9) Az egységes hatályú európai 

szabadalmakhoz való hozzáférés 

elősegítése érdekében, különösen a kkv-k 

esetében, azon bejelentők számára, akiknek 

nincs közös nyelvük az Európai 

Szabadalmi Hivatal egyik hivatalos 

nyelvével sem, lehetővé kell tenni, hogy 

szabadalmi bejelentésüket az Unió bármely 

más hivatalos nyelvén is benyújthassák az 

Európai Szabadalmi Hivatalhoz. 

Kiegészítő intézkedésként azon kkv-knak, 

természetes személyeknek és nonprofit 

szervezeteknek, amelyek megkapják az 

egységes hatályú európai szabadalmat, és 

amelyek lakóhelye vagy székhelye az Unió 

olyan tagállamában található, amelynek 

hivatalos nyelve eltér az Európai 

Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelveitől, 

részesedniük kell az Európai Szabadalmi 

Hivatalnak az érintett nyelvről az Európai 

Szabadalmi Hivatal eljárási nyelvére 

történő fordításhoz kapcsolódó költségek 

fedezésére irányuló, az Európai 

Szabadalmi Hivatal által jelenleg 

alkalmazott rendszeren túlmenő kiegészítő 

visszatérítési rendszerből. A kiegészítő 

visszatérítési rendszert az Európai 

Szabadalmi Hivatalnak kell kezelnie az 



egységes szabadalmi oltalom 

létrehozásának területén megvalósítandó 

megerősített együttműködés 

végrehajtásáról szóló .../2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkében 
foglaltaknak megfelelően. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) A részletes szabályokat és a kiegészítő 

fordítási költségek visszatérítési szintjét 

úgy kell kialakítani, hogy az elméletileg 

biztosítsa a fordítási költségek teljes 

kompenzációját; az oldalankénti 

plafonösszeg meghatározása azért fontos, 

hogy tükrözze a fordításért járó normál 

piaci átlagárat és megakadályozza a 

visszaéléseket. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 

szabadalmakkal kapcsolatos információk 

rendelkezésre állását és a technológiai 

ismeretek terjesztését, a szabadalmi 

bejelentések és a szabadalmi leírások gépi 

fordításainak az Unió összes hivatalos 

nyelvén a lehető legrövidebb időn belül 

rendelkezésre kell állniuk. Az Európai 

Szabadalmi Hivatal jelenleg is dolgozik a 

gépi fordítási technológia fejlesztésén; a 

gépi fordítás a szabadalmakkal kapcsolatos 

információkhoz való hozzáférés 

javításának és a technológiai ismeretek 

széles körű terjesztésének rendkívül fontos 

eszköze. Az európai szabadalmi rendszer 

valamennyi felhasználójának az érdekét 

szolgálja, hogy az európai szabadalmi 

(10) Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 

szabadalmakkal kapcsolatos információk 

rendelkezésre állását és a technológiai 

ismeretek terjesztését, a szabadalmi 

bejelentések és a szabadalmi leírások gépi 

fordításainak az Unió összes hivatalos 

nyelvén a lehető legrövidebb időn belül 

rendelkezésre kell állniuk. Az Európai 

Szabadalmi Hivatal jelenleg is dolgozik a 

gépi fordítási technológia fejlesztésén; a 

gépi fordítás a szabadalmakkal kapcsolatos 

információkhoz való hozzáférés 

javításának és a technológiai ismeretek 

széles körű terjesztésének rendkívül fontos 

eszköze. Az európai szabadalmi rendszer 

valamennyi felhasználójának az érdekét 

szolgálja, hogy az európai szabadalmi 



bejelentések és szabadalmi leírások az 

Unió összes hivatalos nyelvére történő, jó 

minőségű gépi fordításai kellő időben 

rendelkezésre álljanak. A gépi fordítások 

az Európai Unió politikájának 

kulcsfontosságú részét képezik. A gépi 

fordítások kizárólag információs célokat 

szolgálhatnak, és nem rendelkezhetnek jogi 

hatállyal. 

bejelentések és szabadalmi leírások az 

Unió összes hivatalos nyelvére történő, jó 

minőségű gépi fordításai kellő időben 

rendelkezésre álljanak. A gépi fordítások 

az Európai Unió politikájának 

kulcsfontosságú részét képezik. A gépi 

fordítások kizárólag információs célokat 

szolgálhatnak, és nem rendelkezhetnek jogi 

hatállyal. Azokat a szabadalmi 

bejelentések és a megadott szabadalom 

közzétételekor térítésmentesen 

hozzáférhetővé kell tenni az interneten. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az átmeneti időszak végét követően 

az Európai Szabadalmi Hivatalnak 

továbbra is közzé kell tennie egy, a 

bejelentő által önkéntesen biztosított 

angol nyelvű kiegészítő fordítást az 

európai szabadalom leírásáról. Ez további 

nemzetközi nyilvánosságot biztosítana és 

korlátozná annak lehetőségét, hogy a 

szabadalombitorló azzal érveljen, hogy 

jóhiszeműen járt el. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez a rendelet az egységes szabadalmi 

oltalom létrehozásának területén a 

2011/167/EU tanácsi határozatban foglalt 

felhatalmazásnak megfelelően 

megvalósítandó megerősített 

együttműködés végrehajtási rendelete az 

alkalmazandó fordítási szabályok 

tekintetében. 

1. Ez a rendelet az egységes szabadalmi 

oltalom létrehozásának területén a 

2011/167/EU tanácsi határozatban foglalt 

felhatalmazásnak megfelelően 

megvalósítandó megerősített 

együttműködés végrehajtási rendelete az 

alkalmazandó fordítási szabályok 

tekintetében. Meghatározza európai 

szabadalmakra alkalmazandó fordítási 

szabályokat abban a mértékben, amelyben 



egységes hatállyal bírnak. 

 1a. Ez a rendelet nem sérti az EUMSZ 

342. cikkének megfelelően hozott, az 

Európai Unió intézményeinek nyelveire 

vonatkozó szabályokat és az 1/1958 

tanácsi rendeletet. 

 1b. Ez a rendelet az Európai Szabadalmi 

Hivatal nyelvi rendszerén alapul, és nem 

hoz létre különleges nyelvi rendszert az 

Unió számára, továbbá nem szolgáltathat 

alapot arra, hogy az Unió későbbi jogi 

aktusaiban korlátozott nyelvi rendszert 

alkalmazzanak. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. Amint a szabadalmi bejelentések és 

szabadalmi leírások gépi fordítása a 6. 

cikk (3) bekezdésében említetteknek 

megfelelően az Unió összes hivatalos 

nyelvén rendelkezésre áll, azokat a 

szabadalmi bejelentés és a megadott 

szabadalom közzétételekor 

térítésmentesen hozzáférhetővé kell tenni 

az interneten. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2b. A 6. cikkben említett átmeneti időszak 

végét követően és az egységes szabadalmi 

oltalom létrehozásának területén 

megvalósítandó megerősített 

együttműködés végrehajtásáról szóló 

.../2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 9. cikkében foglaltaknak 

megfelelően a részt vevő tagállamok az 

ESZE 143. cikke értelmében azzal a 



feladattal bízzák meg az Európai 

Szabadalmi Hivatalt, hogy tegye közzé a 

szabadalom leírásának kiegészítő, teljes 

fordítását angol nyelven, ha a bejelentő 

önkéntesen biztosította ezt a kiegészítő 

fordítást. Ezt a fordítást nem lehet 

automatizált eszközökkel végezni. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. Az egységes joghatással bíró európai 

szabadalmakat érintő jogvita esetén a 

szabadalom jogosultja a feltételezett 

szabadalombitorló kérésére és 

választásának megfelelően rendelkezésre 

bocsátja a teljes szabadalom fordítását 

annak a részt vevő tagállamnak a hivatalos 

nyelvén, amelyben a feltételezett 

szabadalombitorlásra sor került, illetve 

amelyben a feltételezett szabadalombitorló 

lakóhelye vagy székhelye található. 

1. Az egységes hatályú európai 

szabadalmakat érintő jogvita esetén a 

szabadalom jogosultja a feltételezett 

szabadalombitorló kérésére és 

választásának megfelelően rendelkezésre 

bocsátja a teljes szabadalom fordítását 

annak a részt vevő tagállamnak a hivatalos 

nyelvén, amelyben a feltételezett 

szabadalombitorlásra sor került, illetve 

amelyben a feltételezett szabadalombitorló 

lakóhelye vagy székhelye található. Ezt a 

fordítást nem lehet automatizált 

eszközökkel végezni. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Az egységes joghatással bíró európai 

szabadalommal kapcsolatos jogvita esetén 

a szabadalom jogosultja a jogi eljárás során 

a részt vevő tagállamok területén az 

egységes joghatással bíró európai 

szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákat 

illetően illetékes bíróság kérésére az 

érintett bíróság eljárási nyelvén is 

rendelkezésre bocsátja a szabadalom teljes 

fordítását. 

2. Az egységes hatályú európai 

szabadalommal kapcsolatos jogvita esetén 

a szabadalom jogosultja a jogi eljárás során 

a részt vevő tagállamok területén az 

egységes hatályú európai szabadalmakkal 

kapcsolatos jogvitákat illetően illetékes 

bíróság kérésére az érintett bíróság eljárási 

nyelvén is rendelkezésre bocsátja a 

szabadalom teljes fordítását. Ezt a fordítást 

nem lehet automatizált eszközökkel 

végezni. 



 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. Kártérítési követeléssel kapcsolatos 

jogvita esetén a jogvitában eljáró bíróság 

figyelembe veszi, hogy azt megelőzően, 

hogy az 1. bekezdésben említett fordítást 

megkapta, a feltételezett bitorlónak esetleg 

nem volt tudomása arról, illetve nem volt 

elvárható tőle, hogy tudjon róla, hogy 

szabadalombitorlást követ el. 

4. Kártérítési követeléssel kapcsolatos 

jogvita esetén a jogvitában eljáró bíróság 

figyelembe veszi – különösen, ha kis- 

vagy középvállalkozásról, természetes 

személyről, nonprofit szervezetről, 

egyetemről vagy állami kutatási 

szervezetről van szó –, hogy azt 

megelőzően, hogy az (1) bekezdésben 

említett fordítást megkapta, a feltételezett 

bitorlónak volt-e tudomása arról, illetve 

elvárható volt-e tőle, hogy tudjon róla, 

hogy szabadalombitorlást követ el. 

 

Módosítás  12 és 13 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Tekintve, hogy az ESZE 14. cikke (2) 

bekezdésének értelmében az európai 

szabadalmi bejelentések tetszőleges 

nyelven nyújthatók be, a xx/xx rendelet 

[anyagi jogi rendelkezések] 12. cikkével 
összhangban a részt vevő tagállamok az 

ESZE 143. cikke értelmében azzal a 

feladattal bízzák meg az Európai 

Szabadalmi Hivatalt, hogy kezelje az azon 

bejelentők számára a fordítási 

költségeknek az említett rendelet 13. 

cikkében említett díjakból egy bizonyos 

összeghatárig történő megtérítésére 

létrehozott kompenzációs rendszert, akik a 

szabadalmi bejelentéseket az Unió 

valamely olyan hivatalos nyelvén nyújtják 

be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz, 

amely nyelv nem tartozik az Európai 

Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelvei közé. 

1. Tekintve, hogy az ESZE 14. cikke (2) 

bekezdésének értelmében az európai 

szabadalmi bejelentések tetszőleges 

nyelven nyújthatók be, az egységes 

szabadalmi oltalom létrehozásának 

területén megvalósítandó megerősített 

együttműködés végrehajtásáról szóló 

.../2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 9. cikkével összhangban a részt 

vevő tagállamok az ESZE 143. cikke 

értelmében azzal a feladattal bízzák meg az 

Európai Szabadalmi Hivatalt, hogy kezelje 

az azon bejelentők számára a fordítási 

költségeknek az említett rendelet 10. 

cikkében említett díjakból egy bizonyos 

összeghatárig történő megtérítésére 

létrehozott kompenzációs rendszert, akik a 

szabadalmi bejelentéseket az Unió 

valamely olyan hivatalos nyelvén nyújtják 

be az Európai Szabadalmi Hivatalhoz, 



amely nyelv nem tartozik az Európai 

Szabadalmi Hivatal hivatalos nyelvei közé. 

 1a. Az (1) bekezdésben említett 

kompenzációs rendszert az egységes 

szabadalmi oltalom létrehozásának 

területén megvalósítandó megerősített 

együttműködés végrehajtásáról szóló 

.../2012/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet 10. cikkében említett díjakból kell 

finanszírozni, és csak azon kkv-k, 

természetes személyek, nonprofit 

szervezetek, egyetemek és állami kutatási 

szervezetek vehetik igénybe, amelyek 

lakóhelye vagy székhelye az Unió egyik 

tagállamában található. 

 1b. Az (1) bekezdésben említett 

kompenzációs rendszer biztosítja a 

fordítási költségek teljes visszatérítését egy 

oly módon meghatározott plafonösszegig, 

hogy az tükrözze a fordításért járó normál 

piaci átlagárat és megakadályozza a 

visszaéléseket. 

 

 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az ilyen fordításokat nem lehet 

automatizált eszközökkel végezni. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Ezt a rendeletet … -tól/-től kell 

alkalmazni [konkrét dátumot határoznak 

meg, amely egybeesik az egységes 

szabadalmi oltalom létrehozásának 

területén megvalósítandó megerősített 

2. Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől 

vagy az Egységes Szabadalmi Bíróság 

létrehozásáról szóló megállapodás 

hatálybalépésének napjától kell 

alkalmazni, attól függően, hogy melyik a 



együttműködés végrehajtásáról szóló 

xx/xx rendelet alkalmazásának 

kezdőnapjával]. 

későbbi időpont.. 

 

 

 


