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Jövőbeli cselekvések a szabadalomak terén

Az Európai Parlament állásfoglalása a jövőbeli szabadalmi politikáról Európában

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 1997. június 24-i, „A közösségi szabadalomról és az európai szabadalmi rend-
szerről – Az innováció előmozdítása a szabadalmak segítségével” című zöld könyvére
(COM(1997)0314),

– tekintettel a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról szóló, 1998. július 6-i 98/44/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvre (1),

– tekintettel a biotechnológiai találmányok szabadalmazásáról szóló, 2005. október 26-i állásfoglalá-
sára (2),

– tekintettel a Bizottság által 2006. január 9-én indított konzultációra a jövőbeli szabadalmi politikáról
Európában,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel nem valószínű, hogy belátható időn belül megoldás születik a közösségi szabadalomról szóló
javaslatok hiányosságaira;

B. mivel a hatékony, versenyképes és költséghatékony szabadalmi rendszer a versenyképes, tudásalapú
társadalom létrehozását célzó lisszaboni stratégia egyik alapvető követelménye, és létfontosságú szerepet
játszik a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok fejlődése szempontjából,

C. mivel növekvő aggodalmak merültek fel egyes területeken a nem kívánatos szabadalmakkal kapcsolat-
ban, valamint a demokratikus ellenőrzés hiánya miatt az ilyen szabadalmak odaítélésének, elismerésének
és érvényesítésének folyamata során;

1. sürgeti a Bizottságot, hogy tárja fel a szabadalmak és szabadalmi bíráskodási rendszerek javításának
összes lehetséges módját az EU-ban, beleértve az Európai Szabadalmi Bíráskodásról szóló Egyezményről
(EPLA) szóló további párbeszédet és a Müncheni Egyezményhez való csatlakozást valamint a közösségi
szabványra vonatkozó javaslatok felülvizsgálatát; az EPLA vonatkozásában úgy véli, hogy a javasolt szöveg
jelentős, a demokratikus ellenőrzéssel, az igazságügyi függetlenséggel és a bíráskodás költségeivel kapcsolatos
aggodalmakat megválaszoló módosításokra szorul, és megfelelő javaslattal kell kiegészíteni az EPLA-bíróság
eljárási szabályzatára vonatkozólag;

2. emlékezteti a Bizottságot, hogy az összes jogalkotási javaslatot a szabadalmak minőségével, a szaba-
dalmi rendszer irányításával, az igazságügyi függetlenséggel, valamint a bíráskodás költségeivel kapcsolatos
mélyreható elemzésnek kell kísérnie;

3. kéri, hogy az EPLA és a közösségi vívmányok közötti átfedések fényében a Parlament jogi szolgálatától
kérjenek időközi véleményt az EPLA tagállamok általi aláírásának EU-val kapcsolatos aspektusairól, és a
jogalkotási kompetenciák tisztázása érdekében;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagálla-
mok kormányainak és parlamentjeinek.
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