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DIRECTIVA 2004/    /CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

de 

 

relativa à patenteabilidade das invenções implementadas através de computador 

 

 

 

 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

 

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, nomeadamente o artigo 95.º, 

 

Tendo em conta a proposta da Comissão, 

 

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu 1, 

 

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado 2, 

 

                                                 
1  JO C 61 de 14.3.2003, p. 154. 
2  Parecer do Parlamento Europeu de 24 de Setembro de 2003 (JO C 77 E de 26.3.2004, p. 230), 

posição comum do Conselho de                         (ainda não publicada no Jornal Oficial) e 
posição do Parlamento Europeu de                     (ainda não publicada no Jornal Oficial). 



 
11979/1/04 REV 1  PB/fm 2 
 DG C I   PT 

Considerando o seguinte: 

 

(1) A realização do mercado interno implica a eliminação das restrições à liberdade de circulação 

e das distorções de concorrência, criando um ambiente favorável à inovação e ao 

investimento. Neste contexto, a protecção das invenções por meio de patentes constitui um 

elemento essencial para o êxito do mercado interno. A protecção eficaz, transparente e 

harmonizada das invenções implementadas através de computador, em todos os Estados-

-Membros, é fundamental para manter e incentivar o investimento neste domínio. 

 

(2) Existem diferenças na protecção das invenções implementadas através de computador, 

decorrentes das práticas administrativas e da jurisprudência dos diversos Estados-Membros. 

Essas diferenças podem criar entraves ao comércio, dificultando, assim, o bom funcionamento 

do mercado interno. 

 

(3) Essas diferenças podem aumentar à medida que os Estados-Membros adoptam práticas 

administrativas novas e diferentes ou nos casos em que a jurisprudência nacional que 

interpreta a legislação em vigor evolui de modo diferente. 

 

(4) O aumento constante da distribuição e utilização de programas de computador em todos os 

domínios da tecnologia e da sua distribuição mundial via Internet é um factor fundamental da 

inovação tecnológica. Assim sendo, é necessário garantir o melhor ambiente possível para os 

criadores e utilizadores de programas de computador na Comunidade. 
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(5) Por isso, as disposições legais que regem a patenteabilidade das invenções implementadas 

através de computador deverão ser harmonizadas, por forma a garantir que a segurança 

jurídica daí resultante e o nível dos requisitos exigidos para a patenteabilidade permitam que 

as empresas inovadoras tirem o máximo partido do seu processo inventivo e incentivem o 

investimento e a inovação. A segurança jurídica ficará também garantida pelo facto de, em 

caso de dúvida quanto à interpretação da presente directiva, os tribunais nacionais terem a 

possibilidade, e as instâncias nacionais de último recurso o dever, de solicitar ao Tribunal de 

Justiça que se pronuncie. 

 
(6) A Comunidade e os seus Estados-Membros estão vinculados pelo Acordo sobre os Aspectos 

dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS), aprovado 

pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em 

nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos 

resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986-1994) 1. O n.º 1 do 

artigo 27.º do Acordo TRIPS prevê que poderão ser obtidas patentes para quaisquer 

invenções, quer se trate de produtos ou processos, em todos os domínios da tecnologia, desde 

que essas invenções sejam novas, impliquem uma actividade inventiva e sejam susceptíveis 

de aplicação industrial. Além disso, de acordo com aquele artigo, deverá ser possível obter 

patentes e gozar direitos de patente sem discriminação quanto ao domínio tecnológico. Tais 

princípios deverão, por conseguinte, aplicar-se a todas as invenções que implicam programas 

de computador. 

                                                 
1  JO L 336 de 23.12.1994, p. 1. 
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(7) Ao abrigo da Convenção sobre a Concessão de Patentes Europeias ("Convenção sobre a 
Patente Europeia"), assinada em Munique em 5 de Outubro de 1973, e da legislação dos 
Estados-Membros em matéria de patentes, considera-se expressamente que os programas de 
computador, bem como com as descobertas, as teorias científicas, os métodos matemáticos, as 
criações estéticas, os esquemas, regras e métodos para execução de actividades intelectuais, 
jogos ou actividades comerciais, assim como as exposições de informação, não são invenções, 
pelo que estão excluídos da patenteabilidade. Esta excepção, porém, aplica-se e justifica-se 
apenas na medida em que um pedido de patente ou uma patente se relacione com esses temas 
ou actividades em si, dado que esses temas e actividades, enquanto tais, não pertencem a um 
domínio da tecnologia. 

 
(8) O objectivo da presente directiva é evitar que possam existir interpretações divergentes das 

disposições da Convenção sobre a Patente Europeia sobre os limites da patenteabilidade. A 

segurança jurídica daí decorrente deverá contribuir para um clima propício ao investimento e 

à inovação no domínio do software. 

 
(9) A protecção conferida pelas patentes permite que os inovadores tirem partido da sua 

criatividade. Os direitos de patente protegem a inovação no interesse da sociedade em geral e 
não deverão ser usados de forma anti-concorrencial. 

 

(10) Nos termos da Directiva 91/250/CEE do Conselho, de 14 de Maio de 1991, relativa à 

protecção jurídica dos programas de computador 1, a expressão, sob qualquer forma, de um 

programa de computador original é protegida por direitos de autor como obra literária. 

Contudo, as ideias e princípios subjacentes a qualquer elemento de um programa de 

computador não são protegidos pelos direitos de autor. 

                                                 
1  JO L 122 de 17.5.1991, p. 42. Directiva com a redacção que lhe foi dada pela 

Directiva 93/98/CEE (JO L 290 de 24.11.1993, p. 9). 
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(11) Para que qualquer invenção seja considerada patenteável, deverá ter um carácter técnico e, 

consequentemente, pertencer a um domínio da tecnologia. 

 
(12) É uma condição para as invenções em geral, para que envolvam uma actividade inventiva, 

que dêem um contributo técnico para o progresso tecnológico.  
 
(13) Assim sendo, embora uma invenção implementada através de computador pertença a um 

domínio da tecnologia, quando não der um contributo técnico para o progresso tecnológico, 
como aconteceria, por exemplo, se o seu contributo específico fosse desprovido de carácter 
técnico, faltar-lhe-á actividade inventiva e não será, por isso, patenteável. 

 
(14) A mera aplicação de um método que, por outros motivos, não seja patenteável em 

equipamento como, por exemplo, um computador, não basta, por si só, para comprovar que se 
está perante um contributo técnico. Deste modo, um método destinado ao exercício de 
actividades económicas e ao tratamento de dados, ou qualquer outro método implementado 
através de computador, cujo único contributo para o progresso tecnológico não se revista de 
carácter técnico, não pode constituir um invento patenteável. 

 
(15) Se o contributo para o progresso tecnológico se relacionar apenas com matéria não 

patenteável, a invenção não poderá ser considerada patenteável, independentemente da forma 
como a matéria seja apresentada na reivindicação de patente. Por exemplo, o requisito do 
contributo técnico não pode ser contornado através da mera especificação de meios técnicos 
na reivindicação de patente. 
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(16) Além disso, um algoritmo é intrinsecamente não técnico, não podendo, por isso, constituir 
uma invenção de carácter técnico. Não obstante, um método que envolva o recurso a um 
algoritmo poderá ser patenteável, sob condição de ser utilizado para solucionar um problema 
técnico. Uma patente concedida a um método desse tipo não deverá, todavia, permitir a 
monopolização do próprio algoritmo ou do seu uso em contextos não previstos na patente. 

 
(17) O âmbito dos direitos de exclusividade conferidos por uma patente é definido na respectiva 

reivindicação, interpretada tomando como referência a descrição e eventuais desenhos. As 
invenções implementadas através de computador deverão ser reivindicadas, tomando pelo 
menos, como referência, quer um produto (como, por exemplo, um equipamento 
programado), quer um processo executado por esse equipamento. Assim sendo, nos casos em 
que sejam usados elementos individuais de um programa em contextos que não envolvam a 
elaboração de qualquer produto ou processo reivindicado de forma válida, essa utilização não 
deverá ser considerada como uma infracção à patente. 

 
(18) Para a protecção legal das invenções implementadas através de computador não é necessário 

criar legislação separada que substitua as normas em vigor da legislação nacional em matéria 
de patentes. Essa legislação nacional continuará a ser a base essencial para a protecção legal 
das invenções implementadas através de computador. A presente directiva limita-se a 
clarificar o quadro legal actualmente existente, com vista a garantir a segurança jurídica, a 
transparência e a clareza da legislação, bem como a evitar qualquer tendência para a 
patenteabilidade de métodos não patenteáveis, como sejam os procedimentos óbvios ou não 
técnicos e os métodos de exercício de actividades económicas. 

 
(19) A presente directiva deverá limitar-se a fixar certos princípios aplicáveis à patenteabilidade 

desses inventos e destinados, em especial, a garantir que as invenções pertencentes a um 
domínio da tecnologia que apresentem um contributo técnico sejam susceptíveis de protecção 
e, por oposição, que as invenções sem contributo técnico o não sejam. 
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(20) A posição concorrencial da indústria comunitária em relação aos seus principais parceiros 
comerciais melhorará se forem eliminadas as actuais diferenças em termos de protecção legal 
das invenções implementadas através de computador e se a situação jurídica for transparente. 
Dada a actual tendência manifestada pelas indústrias produtoras tradicionais no sentido de 
deslocarem as suas actividades para economias com baixos custos de produção fora da 
Comunidade, a importância da protecção da propriedade intelectual e, em particular, da 
protecção por patente é por demais evidente. 

 
(21) A presente directiva em nada prejudicará a aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado, 

nomeadamente nos casos em que um fornecedor em posição dominante recuse autorizar a 
aplicação de determinada técnica patenteada, necessária apenas para converter as convenções 
utilizadas em dois sistemas ou redes informáticas diferentes a fim de permitir a comunicação 
e a troca de dados entre eles. 

 
(22) Os direitos conferidos pelas patentes concedidas a invenções abrangidas pelo âmbito de 

aplicação da presente directiva não deverão afectar os actos permitidos pelo disposto nos 
artigos 5.º e 6.º da Directiva 91/250/CEE, em especial pelas suas disposições sobre 
descompilação e interoperabilidade. Em especial, os actos que, nos termos dos artigos 5.º e 6.º 
da Directiva 91/250/CEE, não carecem da autorização do titular de direitos relativamente aos 
seus direitos de autor num programa informático ou referentes a um programa informático, e 
que, se não fossem abrangidos por aqueles artigos, dela necessitariam, não deverão carecer de 
autorização do titular de direitos relativamente aos seus direitos de patente no programa 
informático ou referentes ao programa informático. 
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(23) Atendendo a que o objectivo da presente directiva, a saber, a harmonização das disposições 
nacionais relativas à patenteabilidade das invenções implementadas através de computador, 
não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-Membros e pode, pois, ser melhor 
alcançado ao nível comunitário, a Comunidade pode tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado no mesmo artigo, a presente directiva não excede 
o necessário para atingir aquele objectivo, 

 
 
APROVARAM A PRESENTE DIRECTIVA: 
 

Artigo 1.º 

 

Âmbito de aplicação 

 
A presente directiva estabelece normas para a patenteabilidade das invenções implementadas 

através de computador. 

 
Artigo 2.º 

 

Definições 

 

Para os efeitos da presente directiva, entende-se por: 

 

a) "Invenção implementada através de computador", qualquer invenção cujo desempenho 

implique o uso de um computador, de uma rede informática ou de outro equipamento 

programável e que tenha uma ou mais características que sejam realizadas, no todo ou em 

parte, através de um ou mais programas de computador; 
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b) "Contributo técnico", um contributo para o estado da técnica num domínio da tecnologia que 

seja novo e que não seja óbvio para um perito na matéria. O contributo técnico deve ser 

avaliado tendo em conta a diferença entre o estado da técnica e o âmbito da reivindicação de 

patente considerada no seu conjunto, que terá de compreender características técnicas, 

independentemente de serem ou não acompanhadas de características não técnicas. 

 

Artigo 3.º 

 

Condições de patenteabilidade 

 
Para ser patenteável, uma invenção implementada através de computador deve ser susceptível de 

aplicação industrial, ser nova e deve implicar uma actividade inventiva. Para implicar uma 

actividade inventiva, uma invenção implementada através de computador deve dar um contributo de 

carácter técnico. 

 

Artigo 4.º 

 

Exclusões da patenteabilidade 

 

1. Um programa de computador, enquanto tal, não pode constituir uma invenção patenteável. 

 

2. Não se considera que uma invenção implementada através de computador dê um contributo 

técnico meramente por utilizar computadores, uma rede ou outro equipamento programável. Da 

mesma forma, não são patenteáveis as invenções que envolvam programas de computador, quer se 

encontrem expressos em código-fonte ou código-objecto ou sob qualquer outra forma, que 

implementem um procedimento comercial ou matemático ou outros métodos e que não produzam 

quaisquer efeitos de carácter técnico para além das habituais interacções físicas entre um programa 

e o computador, a rede ou outro equipamento programável em que seja utilizado. 
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Artigo 5.º 

 

Forma das reivindicações 

 

1. Os Estados-Membros devem assegurar que as invenções implementadas através de 

computador possam ser reivindicadas como produto, ou seja, como computador programado, rede 

informática programada ou outro equipamento programado, ou ainda como processo executado por 

esse computador, rede informática ou equipamento, através da execução de um software. 

 

2. As reivindicações relativas a um programa autónomo ou numa portadora só serão permitidas 

se este programa, ao ser carregado e corrido num computador programável, rede informática 

programável ou outro equipamento programável, executar um produto ou processo reivindicado no 

mesmo pedido de patente a que se refere o n.º 1. 

 

Artigo 6.º 

 

Relação com a Directiva 91/250/CEE 

 

Os direitos conferidos por patentes concedidas às invenções abrangidas pelo âmbito de aplicação da 

presente directiva não afectam os actos permitidos pelo disposto nos artigos 5.º e 6.º da 

Directiva 91/250/CEE, em especial pelas suas disposições sobre descompilação e 

interoperabilidade. 
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Artigo 7.º 

 

Acompanhamento 

 

A Comissão deve acompanhar o impacto, em termos de inovação e de concorrência, das invenções 

implementadas através de computador, tanto na Europa como ao nível internacional, nas empresas 

da Comunidade, sobretudo nas pequenas e médias empresas, na comunidade de utilizadores de 

software de fonte aberta e no comércio electrónico. 

 

Artigo 8.º 

 

Relatório sobre os efeitos da directiva 

 

A Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, até *, um relatório sobre: 

 

a) O impacto das patentes das invenções implementadas através de computador nos factores 

mencionados no artigo 7.º; 

 

b) Se as normas que regem o prazo de validade da patente e a determinação dos requisitos de 
patenteabilidade e, mais especificamente, de novidade, de actividade inventiva e do âmbito 
apropriado das reivindicações, são adequadas e se seria desejável, e legalmente possível, 
tendo em conta as obrigações internacionais da Comunidade, introduzir alterações a essas 
normas; 

                                                 
*  Cinco anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva. 
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c) Se houve dificuldades relativamente aos Estados-Membros onde os requisitos de novidade e 
de actividade inventiva não são analisados antes da emissão de uma patente e, nesse caso, se 
será desejável tomar medidas para resolver essas dificuldades; 

 
d) Se foram encontradas dificuldades no tocante à relação entre a protecção por patente das 

invenções implementadas através de computador e a protecção jurídica por direitos de autor 
dos programas informáticos, tal como prevê a Directiva 91/250/CEE, e se ocorreram 
quaisquer abusos do sistema de patentes relacionados com as invenções implementadas 
através de computador; 

 
e) O modo como as disposições da presente directiva foram tidas em consideração na prática do 

Instituto Europeu de Patentes e nas respectivas normas de análise; 
 

f) Os aspectos que será necessário debater a fim de preparar uma conferência diplomática para a 
revisão da Convenção sobre a Patente Europeia; 

 
g) O impacto das patentes de invenções implementadas através de computador no 

desenvolvimento e na comercialização de programas e sistemas interoperáveis de 
computadores. 

 
Artigo 9.º 

 
Análise de impacto 

 
A Comissão deve proceder à análise do impacto da presente directiva em função das acções de 
acompanhamento efectuadas nos termos do artigo 7.º, bem como do relatório a elaborar ao abrigo 
do artigo 8.º, e, se necessário, deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração. 
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Artigo 10.º 
 

Execução 

 
1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva até *       e informar 

imediatamente a Comissão desse facto. 

 

Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma referência à 

presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da sua publicação oficial. As 

modalidades dessa referência serão aprovadas pelos Estados-Membros. 

 

2. Os Estados-Membros devem comunicar à Comissão o texto das disposições de direito interno 

que adoptarem nas matérias reguladas pela presente directiva. 

 

Artigo 11.º 

 

Entrada em vigor 

 

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial 

da União Europeia. 

                                                 
*  Dois anos a contar da data de entrada em vigor da presente directiva. 
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Artigo 12.º 

 

Destinatários 

 

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva. 

 

Feito em Bruxelas, em 

 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

 O Presidente O Presidente 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. Em 20 de Fevereiro de 2002, a Comissão apresentou a proposta de directiva do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à patenteabilidade dos inventos que 

implicam programas de computador 1, com base no artigo 95.º do Tratado CE. 

 

2. O Comité Económico e Social emitiu parecer em 19 de Setembro de 2002 2. 

 

3. O Parlamento Europeu emitiu parecer, em primeira leitura, em 24 de Setembro 

de 2003 3. 

 

4. A Comissão não apresentou nenhuma proposta alterada. 

 

5. O Conselho adoptou a sua posição comum nos termos do artigo 251.º do Tratado CE em 

7 de Março de 2004. 

 

II. OBJECTIVO 

 

6. A directiva proposta visa harmonizar as legislações nacionais sobre patentes no que diz 

respeito à patenteabilidade dos inventos implementados através de computador e tornar 

mais transparentes as condições dessa patenteabilidade. 

 

III. POSIÇÃO COMUM 

 

 Considerandos 

 

7. O Conselho alterou ou fundiu vários considerandos constantes da proposta da Comissão e 

adoptou mais alguns. Ao fazê-lo, aceitou na íntegra ou em parte, ou mediante reformulação, 

as alterações 1, 2, 88, 3, 34, 115, 85, 7, 8, 9, 86, 11, 12 e 13 do Parlamento Europeu. As 

principais alterações aos considerandos são referidas seguidamente nas observações sobre os 

correspondentes artigos. 

                                                 
1  JO C 151 de 25.6.2002, p. 129. 
2  JO C 61 de 14.3.2003, p. 154. 
3  11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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Artigos 

 

Artigo 1.º (Âmbito de aplicação) 

 

8. O artigo 1.º foi aceite tal como consta da proposta da Comissão. O Parlamento Europeu não 

sugeriu alterações a este artigo. 

 

Artigo 2.º (Definições) 

 

9. Na alínea a), o Conselho seguiu parcialmente as alterações 36, 42 e 117 do Parlamento 

Europeu, suprimindo os termos "novas, à primeira vista" da definição de "invento 

implementado através de computador", por serem redundantes e passíveis de criar confusão 

no tocante à sua relação com o teste de novidade, que se aplica na fase de análise da 

patenteabilidade de qualquer invento. 

 

10. Na alínea b), o Conselho: 

 

− substituiu "domínio técnico" por "domínio da tecnologia", que é o termo comummente 

utilizado nos acordos internacionais sobre direito de patentes, tais como o Acordo 

TRIPS; 

 

− introduziu os termos "que seja novo e" para clarificar os critérios do contributo técnico; 

 

− aditou uma segunda frase, que é basicamente a disposição do n.º 3 do artigo 4.º da 

proposta da Comissão ligeiramente alterada, para clarificar que, mesmo que se possa 

atender às características não técnicas quando se avalia o contributo técnico de um 

invento implementado através de computador, é indispensável que qualquer 

reivindicação de patente também inclua características técnicas. Esta ideia vai ao 

encontro de parte das alterações 16, 100, 57, 99, 110 e 70 do Parlamento Europeu. 
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Artigo 3.º da proposta da Comissão (Inventos implementados através de computador 

enquanto domínio da tecnologia) 

 

11. Este artigo impôs aos Estados-Membros a obrigação de assegurarem na sua legislação 

nacional que os inventos implementados através de computador fossem considerados como 

pertencendo a um domínio da tecnologia. De acordo com a alteração 15 do Parlamento 

Europeu, o Conselho decidiu suprimir o artigo 3.º, por considerar que uma obrigação geral 

desta natureza seria difícil de transpor para a legislação nacional. Em contrapartida, decidiu 

reforçar no considerando 13 a declaração pertinente contida no considerando 11 da proposta 

da Comissão. 

 

Artigo 3.º (artigo 4.º da proposta da Comissão) (Condições de patenteabilidade) 

 

12. O Conselho fundiu os dois primeiros números do artigo 4.º da proposta da Comissão num 

único, ao mesmo tempo que introduziu ligeiras alterações de redacção a fim de melhorar a 

clareza do texto. O novo texto segue literalmente a redacção do n.º 1 do artigo 4.º proposta na 

alteração 16 do Parlamento Europeu. 

 

13. Como já foi referido, o n.º 3 do artigo 4.º da proposta da Comissão foi incorporado na 

definição de "contributo técnico" na alínea b) do artigo 2.º, por se considerar que se enquadra 

melhor nas definições do que no artigo intitulado "condições de patenteabilidade". 

 

Artigo 4.º (Exclusões da patenteabilidade) 

 

14. Para evitar qualquer equívoco, o Conselho incluiu no n.º 1 deste artigo uma declaração clara 

de que um programa de computador enquanto tal não pode constituir um invento patenteável. 
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15. O n.º 2, que corresponde à alteração 17 do Parlamento Europeu, destina-se a clarificar os 

limites do que é patenteável nos termos da presente directiva, devendo ser lido em conjugação 

com os considerandos 14 a 16, que correspondem às alterações 85, 7 e 8 do Parlamento 

Europeu. Todavia, o Conselho introduziu os termos "quer se encontrem expressos em código-

-fonte ou código-objecto ou sob qualquer outra forma" para clarificar melhor o que se entende 

por "inventos que envolvam programas de computador". 

 

Artigo 5.º (Forma das reivindicações) 

 

16. O n.º 1 foi aceite tal como consta da proposta da Comissão. 

 

17. Foi aditado o n.º 2 para clarificar que, em determinadas circunstâncias e em condições 

estritas, uma patente pode abranger uma reivindicação relativa a um programa autónomo ou 

numa portadora. O Conselho considera que este número alinharia a directiva pela actual 

prática comum, quer a nível do Instituto Europeu de Patentes, quer nos Estados-Membros. 

 

Artigo 6.º (Relação com a Directiva 91/250/CEE) 

 

18. O Conselho aceitou a alteração 19 do Parlamento Europeu, por considerar que é mais clara do 

que o texto da proposta da Comissão. Retirou as referências às disposições relativas a 

topografias de semicondutores ou a marcas comerciais por serem consideradas irrelevantes 

neste contexto. 

 

19. O Conselho não aceitou a alteração 76 do Parlamento Europeu, porquanto a considera 

demasiado flexível e contrária ao Acordo TRIPS. O Conselho considerou que a questão da 

interoperabilidade já está suficientemente abrangida pelo artigo 6.º, bem como pela aplicação 

das regras gerais da concorrência, o que está claramente explicado nos considerandos 21 

e 22 da posição comum do Conselho.  
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Artigo 7.º ( Acompanhamento) 

 

20. O Conselho aceitou a alteração 71 do Parlamento Europeu. 

 

Artigo 8.º (Relatório sobre os efeitos da directiva) 

 

21. O Conselho manteve o texto da proposta da Comissão, tendo introduzido os seguintes 

elementos adicionais: 

 

− alínea b): foram aditados os termos "o prazo de validade da patente e", tal como 

sugerido na alteração 92 do Parlamento Europeu; além disso, tendo presente a 

alteração 25 do Parlamento Europeu, o Conselho introduziu termos relativos às 

obrigações internacionais da Comunidade; 

− alínea d): o Conselho aceitou a alteração 23 do Parlamento Europeu; 

− alínea e): o Conselho aceitou a alteração 26 do Parlamento Europeu; 

− alínea f): o Conselho aceitou a alteração 25 do Parlamento Europeu, embora tenha 

retirado a referência à patente comunitária, por a considerar irrelevante neste contexto; 

− alínea g): o Conselho aceitou o essencial da alteração 89 do Parlamento Europeu, apesar 

de ter optado por uma redacção mais clara. 

 

Artigo 9.º da posição comum do Conselho (avaliação do impacto) 

 

22. O Conselho aceitou a alteração 27 do Parlamento Europeu. 

 

Artigo 10.º (artigo 9.º da proposta da Comissão) (Execução) 

 

23. Diversamente do Parlamento Europeu, que optou por um período de execução de dezoito 

meses (alteração 28), o Conselho optou por um período de execução de vinte e quatro meses. 
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Artigos 11.º (Entrada em vigor) e 12.º (Destinatários) (Artigos 10.º e 11.º da proposta da 

Comissão) 

 

24. O Conselho aceitou o texto da proposta da Comissão. 

 

IV. ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU NÃO ACEITES 

 

25. Depois de as ter analisado, o Conselho não pôde aceitar as alterações 88 (primeira frase), 31, 

32, 112, 95, 84, 114, 125, 75, 36, 42, 117, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 16, 100, 

57, 99, 110, 70 (em parte), 60, 102, 111, 72, 103, 119, 104, 120, 76, 24, 81, 93, 94 e 28 do 

Parlamento Europeu. 

 

26. O Conselho considerou que algumas destas alterações eram supérfluas (alterações 88 

(primeira frase), 31, 75, 94), pouco claras e potencialmente confusas (alterações 36, 42, 117, 

72, 104, 120), sem relação directa com as questões em jogo (alterações 95, 24, 81), não 

reflectiam a prática estabelecida (alterações 32, 112, 16, 100, 57, 99, 110, 70, 102, 111), ou 

contrárias às obrigações internacionais da Comunidade Europeia e dos seus Estados-Membros 

no âmbito do acordo TRIPS, bem como aos princípios gerais do direito de patentes (84, 114, 

125, 107, 69, 55/rev, 97, 108, 38, 44, 118, 45, 60, 103, 119, 76, 93). 

 

V. CONCLUSÕES 

 

27. Na sua posição comum, o Conselho aceitou um número considerável de alterações propostas 

pelo Parlamento Europeu, tendo procurado alcançar em toda ela um equilíbrio razoável e 

praticável entre os interesses dos titulares dos direitos e os das outras partes interessadas. A 

Comissão reconheceu o equilíbrio global da posição comum do Conselho e aceitou-a como 

um pacote de compromisso satisfatório. 

 

 

 

 

 

 





 
16120/04  mtj/VLC/pp 1 
 DG C I   PT 

 

CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 17 de Dezembro de 2004 
(OR. en) 

Dossier interinstitucional: 
2002/0047 (COD)  

16120/04 
 
 
 
 

  
PI 77 
CODEC 1346 

 
NOTA PONTO "I/A" 
de: Secretariado-Geral 
para: Conselho 
n.º doc. ant.: 14574/04 PI 71 CODEC 1225 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en) 
n.º prop. Com: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Assunto: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

patenteabilidade das invenções implementadas através de computador 
–  Posição comum 
–  Nota justificativa do Conselho 

 
 

1. Em 20 de Fevereiro de 2002, a Comissão apresentou uma proposta de directiva do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa à patenteabilidade das invenções implementadas através de 

computador 1, baseada no artigo 95.º do Tratado CE. 

 

2. O Comité Económico e Social emitiu parecer em 19 de Setembro de 2002 2. 

 

3. O Parlamento Europeu emitiu parecer em primeira leitura em 24 de Setembro de 2003 3. 

                                                 
1  JO C 151 de 25.6.2002, p. 129. 
2  JO C 61 de 14.3.2003, p. 154. 
3  Doc. 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
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4. Na 2583.ª sessão de 18 de Maio de 2004, o Conselho (Competitividade) chegou a acordo 

político sobre uma posição comum relativa à directiva acima referida, com o voto contra da 

Delegação Espanhola e a abstenção das Delegações Austríaca, Belga e Italiana. 

 

5. O texto da posição comum, na versão ultimada pelos juristas-linguistas, consta do 

doc. 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1 (es) + COR 2 (de). 

 

6. O projecto de nota justificativa do Conselho sobre a posição comum está reproduzido no 

doc. 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + COR 1(de) + COR 2 (es).  

 

7. Na 2077.ª sessão, realizada em 15 de Dezembro de 2004, o Comité de Representantes 

Permanentes acordou em recomendar ao Conselho que 

 

• aprove, como ponto "A" da ordem do dia de uma das suas próximas sessões, com voto 

contra da Delegação Espanhola e abstenção das Delegações Austríaca, Belga e Italiana, a 

posição comum constante do doc. 11979/04 PI 61 CODEC 962 + COR 1(es) + COR 2(de), 

e a nota justificativa reproduzida no doc. 11979/04 PI 61 CODEC 962 ADD 1 + 

COR 1(de) + COR 2(es), e 

 

• mande exarar na acta da sessão as declarações constantes da Adenda à presente Nota. 

 

8. Solicita-se ao Conselho que siga esta recomendação. 
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ADENDA À NOTA PONTO "A" 
de: Secretariado-Geral 
para: Conselho 
n.º doc. ant.: 14574/04 PI 61 CODEC 962 + ADD 1+ ADD 1 COR 1(en) 
n.º prop. Com: 6580/02 PI 10 CODEC 242 
Assunto: Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

patenteabilidade das invenções implementadas através de computador 
–  Posição comum 
–  Nota justificativa do Conselho 

 
 
 
 
Enviam-se em Anexo, à atenção do Conselho, as declarações a exarar na acta da sessão do 

Conselho em que for aprovada a posição comum em epígrafe. 
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ANEXO 

 

Declarações a exarar na acta do Conselho 

 

1. Declaração da Comissão 

 

A Comissão considera que o artigo 6.º, lido em conjugação com o considerando 22, permite 

quaisquer actos tal como descrito nos artigos 5.º e 6.º da Directiva 91/250/CEE relativa à 

protecção jurídica dos programas de computador por direitos de autor, nomeadamente 

quaisquer actos necessários para assegurar a interoperabilidade, sem que seja necessária a 

autorização do titular da patente. 

 

2. Declaração da Hungria 

(Tradução inglesa facultada pela Delegação Húngara) 

 

O Governo húngaro concorda com os objectivos previstos na proposta de directiva relativa à 

patenteabilidade das invenções implementadas através de computador, nomeadamente: 

 

– Reforçar a segurança jurídica, assegurando desse modo a previsibilidade necessária para 

tomar decisões económicas; 

– Garantir o bom funcionamento do mercado interno suprimindo as diferenças existentes 

nas jurisprudências dos Estados-Membros; 

– Intensificar a competitividade do sector das tecnologias da informação no mercado 

mundial; 

– Incentivar a inovação e as actividades criativas neste importante domínio da tecnologia. 

 

A Hungria apoia a aprovação de legislação comunitária sobre a patenteabilidade das 

invenções implementadas através de computador para estabelecer condições claras de 

patenteabilidade e harmonizar as diferentes práticas dos Estados-Membros. 



 
16120/04 ADD 1  vlc/tmc 3 
 DG C I   PT 

Na sessão do Conselho (Competitividade) de 17/18 de Maio de 2004, em que foram 

aprovadas alterações à directiva proposta, a Hungria salientou, para além dos objectivos 

acima referidos, que a directiva tem também de ter em conta os interesses das pequenas e 

médias empresas. Uma vez que as alterações aprovadas nessa sessão estavam em sintonia 

com este objectivo, a Hungria votou a favor da proposta durante o debate. 

 

Todavia, a Hungria está especialmente atenta aos interesses dos intervenientes no mercado, 

com particular destaque para as pequenas e médias empresas, a fim de assegurar que os seus 

interesses sejam adequadamente reflectidos nas próximas fases do processo de co-decisão e 

durante a fase de implementação da directiva. 

 

3. Declaração dos Países Baixos 

 

O Reino dos Países Baixos declara que considera da maior importância a directiva de 

harmonização relativa à patenteabilidade das invenções implementadas através de 

computador. Em 18 de Maio, os Países Baixos, integrados numa maioria qualificada de 

Estados-Membros, deram o seu acordo político ao texto da posição comum em primeira 

leitura. O Parlamento neerlandês declarou, a título de posição oficial, que o acordo político 

não oferece garantias suficientes para prevenir a proliferação de patentes de programas 

informáticos. Os Países Baixos terão em conta esta preocupação aquando da reanálise da 

directiva em segunda leitura. 

 

A directiva destina-se a harmonizar, na União Europeia, as regras sobre a patenteabilidade das 

invenções implementadas através de computador e a esclarecer a distinção entre as invenções 

que são patenteáveis e as que o não são. 

 

Neste contexto, os Países Baixos desejam confirmar expressamente que a directiva deve 

garantir que sejam excluídos da patenteabilidade as invenções não técnicas, não inventivas, os 

métodos de exercício de actividades económicas e os programas informáticos "puros", uma 

vez que a atribuição de patentes desta natureza não iria dar um contributo positivo para a 

capacidade de inovar. 
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A directiva proposta e, de modo geral, a atribuição de patentes às invenções implementadas 

através de computador têm suscitado, nos últimos tempos, um amplo debate público e 

político. Aquando da reanálise da directiva em segunda leitura, os Países Baixos confirmarão 

que partem do princípio de que as regras relativas à patenteabilidade das invenções 

implementadas através de computador, bem como as modalidades práticas de aplicação dessa 

patenteabilidade, são suficientemente claras e de que são evitadas as formas indesejáveis de 

patentes acima referidas. 

 

Por conseguinte, os Países Baixos não poderão apoiar, em segunda leitura, uma directiva que 

perturbe o equilíbrio entre a patenteabilidade e a não patenteabilidade. 

 

4. Declaração da Letónia 

 

No Conselho (Competitividade) de 17-18 Maio de 2004, a Letónia apoiou a directiva relativa 

à patenteabilidade das invenções implementadas através de computador, pois considera  a 

directiva da máxima importância e concorda com os objectivos nela propostos. 

 

A Letónia defende que a legislação sobre a patenteabilidade das invenções implementadas 

através de computador deve ser harmonizada a nível da União Europeia e que se devia  

esclarecer a distinção entre as invenções que são patenteáveis e as que o não são. 

 

Neste contexto, a Letónia deseja confirmar expressamente que o texto da directiva 

presentemente em análise se destina a excluir da patenteabilidade as invenções não técnicas, 

não inventivas, os métodos de exercício de actividades económicas e os programas 

informáticos "puros", uma vez que a atribuição de patentes desta natureza não iria dar um 

contributo positivo para a capacidade de inovar. A directiva deve assegurar o cumprimento do 

disposto em todos os tratados internacionais. 

 

As demais discussões na Letónia sobre a directiva revelaram que a directiva podia ter um 

forte impacto nas pequenas e médias empresas que exercem actividades no domínio da 

tecnologia da informação, bem como no desenvolvimento de toda a indústria nacional. Os 

círculos industriais mostraram-se preocupados por o presente texto conter ainda algumas 

incertezas. 
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Atendendo às razões mencionadas, a Letónia, poderá no futuro dar o seu acordo à directiva 

sobre patenteabilidade das invenções implementadas através de computador se esta mantiver 

o equilíbrio entre as invenções que são patenteáveis e as que o não são. 

 

 
__________________ 
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– Nota justificativa do Conselho 

 
 

Junto se envia, à atenção do Conselho, uma declaração adicional a exarar na acta da sessão do 

Conselho em que for aprovada a posição comum em epígrafe. 
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ANEXO 

 

Declaração para a acta do Conselho 

 

5. Declaração da Polónia 

 

A Polónia – tendo em conta a necessidade de desenvolver os trabalhos sobre o projecto de 

directiva a fim de reforçar a segurança jurídica e de proteger interesses económicos, em 

especial os das pequenas e médias empresas, bem como as actividades no domínio da 

investigação e do desenvolvimento tecnológico – regista, apesar das reservas apresentadas, o 

facto de ter sido alcançado um acordo político em 18 de Maio de 2004, na sessão do Conselho 

"Competitividade", quanto a uma posição comum conducente a uma segunda leitura do 

projecto de directiva. 

 

A Polónia apoia os objectivos que orientaram a elaboração da directiva, em especial a 

necessidade de: 

 

– reforçar a transparência e a segurança jurídica da protecção das invenções 

implementadas através de computador, que é de particular importância para as decisões 

económicas tomadas por pessoas singulares e colectivas activas na área da tecnologia da 

informação, 

 

– harmonizar as diversas práticas existentes nos Estados-Membros da UE na área em 

questão, 

 

– excluir a possibilidade de serem patenteadas invenções de carácter não-técnico (as que 

não dizem respeito ao domínio da tecnologia), invenções que não apresentem 

características de inovação, métodos empresariais e programas de computador enquanto 

tais, 

 

– desenvolver um ambiente conducente a inovações na indústria e na ciência dos 

computadores. 

 

Todavia, a Polónia declara que várias disposições-chave incluídas no texto da proposta 

resultante da sessão do Conselho de 18 de Maio de 2004 não satisfazem as suas expectativas. 
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Assim, a Polónia apoia fortemente a existência de instrumentos jurídicos inequívocos que garantam 

a patenteabilidade das invenções implementadas através de computador mas que não permitam – 

sem sombra de dúvida – a patenteabilidade de um programa de computador ou de uma parte de um 

tal programa. Por conseguinte, a Polónia informa que só irá apoiar o projecto de directiva na sua 

segunda leitura a nível do Conselho se forem introduzidas alterações que proíbam a 

patenteabilidade de programas de computador. 

 

No seu estado actual, o projecto de directiva não preenche as expectativas da Polónia dado que: 

 

1. embora este pareça (no art. 4.º) não autorizar que se considere patenteável a invenção de um 

programa de computador, na realidade (por aplicação do n.º 2 do art. 5.º) prevê a 

possibilidade da introdução da protecção de uma patente relativamente a programas de 

computador enquanto tais sempre que existam outras protecções relativas ao objecto do 

pedido de patente, 

 

2. o projecto de directiva declara igualmente que os programas de computador poderão ser 

tratados como invenções implementadas através de computador dado pertencerem à área da 

tecnologia e, por conseguinte, se encontrarem abrangidos pela disposição do art. 27.º do 

Acordo TRIPS. Devido a esta interpretação ampla, completamente inadmissível, do Acordo 

TRIPS, o projecto de directiva contradiz os n.ºs 2 e 3 do art. 52.º da Convenção sobre a 

Patente Europeia, segundo o qual os programas de computador enquanto tais não são 

considerados invenções, 

 

3. o projecto de directiva reconhece a simples utilização de um computador como sendo de 

natureza "técnica", o que é contraditório com o princípio e com o que se entende por 

invenção, tanto na Convenção sobre a Patente Europeia como no sistema jurídico polaco, 

 

4. o projecto de directiva não assegura a protecção da interoperabilidade, admissível na base do 

art. 30.º do Acordo TRIPS. O projecto de directiva admite a retroanálise e a descompilação de 

modo análogo ao previsto nas disposições da directiva sobre a protecção dos programas de 

computador através dos direitos de autor. Embora as excepções previstas nessa directiva 

sejam suficientes no contexto dos direitos de autor, o art. 6.º do projecto de directiva não 

aplica efectivamente a interoperabilidade a um detentor de patente. 
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Além disso, o projecto de directiva contém, na opinião da Polónia, uma série de incoerências 

jurídicas, muitas disposições vagas e termos explicados com noções cujas definições não constam 

da proposta. As definições de "domínios da tecnologia" ou de "técnico" entram nessa categoria. A 

proposta não contém uma declaração clara de que a programação de computadores, as redes de 

computador ou outros dispositivos, não constituem domínios da tecnologia. 

 

O preâmbulo (considerando 8) declara que um objectivo da directiva consiste em evitar que possam 

existir interpretações divergentes das disposições da Convenção sobre a Patente Europeia. Este 

deverá ser alcançado através da harmonização das disposições jurídicas nacionais que regulam a 

patenteabilidade das invenções implementadas através de computador. Tal encontra-se previsto 

tanto no considerando 5 do preâmbulo como no art. 10.º, que obriga directamente os Estados-

-Membros a pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias 

para dar cumprimento às disposições da directiva. Tal encontra-se em contradição com o 

considerando 18 do preâmbulo, onde se declara que para a protecção legal destas invenções não é 

necessário criar legislação separada que substitua as normas em vigor da legislação nacional, e que 

a directiva propriamente dita se limita a clarificar o quadro legal actualmente existente. 

 

Uma análise pormenorizada das disposições da directiva leva à conclusão de que existe a 

necessidade de introduzir na legislação nacional uma nova definição de invenção implementada 

através de computador passível de patenteabilidade. O projecto de directiva define uma invenção 

implementada através de computador de modo tal que todos os programas instalados num 

computador e executados através dele se transformam em invenções. Por outro lado, ao definir o 

contributo técnico, o projecto de directiva não distingue de modo suficiente entre as características 

técnicas e não técnicas de uma invenção. A alínea b) do art. 2.º e o art. 3.º sugerem que a 

patenteabilidade será atribuída a uma invenção cujo contributo para o conhecimento resida apenas 

nas suas características não técnicas. 

 

Em muitos casos, é necessário salientar no texto da directiva o carácter técnico de uma invenção. 

Por conseguinte, é aconselhável explicar que as invenções implementadas através de computador 

apenas devem ser protegidas quando se limitem a produtos tais como equipamento técnico 

programado ou uma operação técnica executada com este equipamento. 
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A Polónia é igualmente de opinião que, tendo em conta as questões jurídicas de extrema dificuldade 

envolvidas, a prossecução dos trabalhos sobre este documento deverá basear-se num documento 

que contenha exemplos das invenções que irão beneficiar e das que não irão beneficiar da 

patenteabilidade. Estes exemplos constituirão uma ajuda na interpretação das decisões quanto à 

patenteabilidade das invenções implementadas através de computador. 

 

A Polónia considera igualmente necessário incluir no documento acima proposto uma avaliação 

preliminar das possíveis consequências jurídicas e financeiras da implementação da directiva. 

 

Em conclusão, a Polónia deseja salientar que os objectivos subjacentes aos trabalhos sobre esta 

directiva só poderão ser alcançados quando esta estabelecer instrumentos jurídicos explícitos que 

tornem impossível patentear programas de computador ou os respectivos fragmentos, mas que 

permitam conceder o benefício da patenteabilidade às invenções implementadas através de 

computador. A Polónia irá envidar todos os esforços, nas últimas fases do processo legislativo, para 

que se encontrem reunidas estas condições. Fá-lo-á na convicção de que uma solução adequada para 

as questões relacionadas com a patenteabilidade das invenções implementadas através de 

computador se tornará um importante factor para aumentar a competitividade da economia europeia 

e para reforçar a Área de Investigação Europeia. 
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A presente adenda contém, em anexo, o texto de duas declarações adicionais para a acta da sessão 

do Conselho (Competitividade) de 7 de Março de 2005. 
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ANEXO 

 

Declarações para a acta do Conselho 

 

6. Declaração da Dinamarca 

 

 A Dinamarca apoiou o compromisso alcançado pelo Conselho em Maio de 2004 sobre a 

proposta de directiva relativa à patenteabilidade dos inventos implementados através de 

computador, partindo do princípio de que assegurará a existência de regras mais claras nesta 

matéria, com a codificação da prática existente, e impede simultaneamente a patenteabilidade 

de produtos não técnicos. 

 

 É nesta base que a Dinamarca participará, através do Conselho, nas próximas negociações 

com o Parlamento Europeu sobre a proposta. Neste contexto, a Dinamarca atribui particular 

importância à garantia de acesso à interoperabilidade e à garantia de que só podem ser 

patenteados inventos técnicos e de que não podem ser patenteados nem logiciais puros nem 

métodos comerciais. Em negociações futuras, a Dinamarca envidará esforços para que estes 

elementos se reflictam no texto de uma forma equilibrada. 

 

7. Declaração da República de Chipre 

 

 Em relação à directiva proposta sobre a patenteabilidade dos inventos implementados através 

de computador, o Governo da República de Chipre, embora apoie os objectivos nela 

definidos, especialmente a harmonização das diversas/diferentes práticas nesse domínio nos 

Estados-Membros da UE, o melhoramento da transparência e o reforço da segurança jurídica 

e de condições transparentes para a protecção dos inventos implementados através de 

computador, considera que a directiva proposta deveria ser mais clara sobre quais os inventos 

que são patenteáveis e quais os que o não são. Isto é de importância capital para os indivíduos, 

as organizações e, em especial, as pequenas e médias empresas activas na área da tecnologia 

da informação, e para o desenvolvimento da indústria nacional, aumentando assim a 

competitividade e reforçando esta área da investigação. 
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2002/0047 (COD) 

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO  
AO PARLAMENTO EUROPEU 

 
nos termos do n° 2, segundo parágrafo, do artigo 251° do Tratado CE 

 
respeitante à  

posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à patenteabilidade dos inventos que 

implicam programas de computador 

1- ANTECEDENTES 

Data de envio da proposta ao PE e ao Conselho 
[documento COM(2002)[92] final – [2002/[0047]COD]1: 20 de Fevereiro de 

2002 

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu2: 

 

19 de Setembro de 
2002 

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura3: 

 

24 de Setembro de 
2002 

Data de adopção da posição comum4: 

 

7 de Março de 2005. 

2- OBJECTIVO DA PROPOSTA DA COMISSÃO 

A proposta de uma directiva relativa à patenteabilidade dos inventos que implicam programas 
de computador visa harmonizar as disposições das legislações nacionais em matéria de 
patentes que abranjam inventos que dependam de um computador para a sua execução. A 
directiva atribui ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias poderes de supervisão das 
regras aplicadas pelos tribunais nacionais e institutos de patentes responsáveis pela avaliação 
da validade das patentes e dos pedidos neste domínio. Visto que muitas patentes neste 
domínio são concedidas pelo Instituto Europeu de Patentes, o Conselho de Administração da 
Organização Europeia de Patentes poderia ser convidado a considerar a hipótese de adaptar o 
regulamento de execução da Convenção da Patente Europeia. 

                                                 
1 JO C 151 de 25.6.2002, p. 129. COM(2002) 92 final. 
2 JO C 61 de 14.3.2003, p. 154. 
3 11503/03 CODEC 995 PI 70. 
4 Inserir referência. 
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3- OBSERVAÇÕES À POSIÇÃO COMUM 

3.1 Comentários gerais 

O Conselho, deliberando por maioria qualificada, adoptou uma posição comum que inclui a 
parte essencial das 25 alterações que o Parlamento sugeriu em primeira leitura. A Comissão 
indicou que aceita a posição comum, apesar das diferenças relativamente à sua proposta 
original em determinados aspectos. Em geral, a Comissão considera que a posição comum 
consegue um equilíbrio aceitável entre os interesses dos titulares de direitos e os dos 
concorrentes e consumidores (incluindo a comunidade de utilizadores de software de fonte 
aberta). Este equilíbrio é também salvaguardado pelos novos requisitos do artigo 7.º, nos 
termos dos quais a Comissão deve acompanhar o impacto dos inventos que implicam 
programas de computador, em especial nas pequenas e médias empresas e na comunidade de 
utilizadores de software de fonte aberta.  

No que diz respeito à Comissão, a directiva continua a sancionar o objectivo essencial 
indicado na exposição de motivos da proposta da Comissão, nomeadamente a harmonização 
das legislações dos Estados-Membros em matéria de patentes e a eliminação da incerteza 
jurídica neste domínio. É crucial assinalar que não existe, até à data, qualquer instrumento 
legislativo comunitário que regule as patentes de forma geral, nem horizontalmente nem 
especificamente no que se refere aos inventos que implicam programas de computador. Deste 
modo, a adopção da presente directiva conduziria a que, pela primeira vez, o direito das 
patentes neste domínio fosse explicitamente colocado sob a alçada da jurisdição comunitária.  

Se a directiva não for adoptada, as instituições comunitárias ver-se-ão impedidas de controlar 
este sector estratégico da economia europeia, que continuaria, assim, sob a alçada exclusiva 
dos institutos de patentes e tribunais nacionais e do Instituto Europeu de Patentes, em 
Munique.  

3.1.1 Reivindicação de programas de computador como um produto 

Ainda que a proposta da Comissão não preveja explicitamente as reivindicações de programas 
de computador isoladamente ou num suporte, a Comissão aceitou o n.º 2 do artigo 5.º da 
posição comum, uma vez que este deve ser relacionado com o carácter executório dos 
direitos de patente (existentes) e não com a extensão do âmbito de aplicação da 
patenteabilidade, aspecto reforçado pela ligação explícita estabelecida com o n.º 1 do artigo 
5.º, como se refere mais adiante. Na medida em que a relação entre o n.º 2 do artigo 5.º e a 
exclusão dos programas de computador isolados (explicitamente previsto no n.º 1 do artigo 
4.º) pode ser interpretada de variadas formas, é provável que o texto careça de maior clareza. 

Aos actos relativos a programas de computador, isoladamente ou num suporte, podem ser 
aplicáveis procedimentos de infracção indirecta, mesmo sem regras análogas às do artigo 5.º, 
n.º 2. O efeito deste n.º 2 consiste, portanto, em facilitar a execução dos direitos legítimos, 
garantindo que estes actos podem constituir infracções directas e não simplesmente indirectas. 
Este aspecto é especialmente importante em casos de infracções que ocorram fora das 
fronteiras nacionais, visto que os tribunais dos Estados-Membros não têm competência para 
apreciar infracções indirectas ocorridas fora do território nacional. 

De qualquer modo, a última parte do n.º 2 do artigo 5.º deixa bem claro que, na reivindicação 
de um programa de computador, isoladamente ou num suporte, este programa deve permitir a 
aplicação de um produto ou a execução de um processo patenteável reivindicado no mesmo 
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pedido de patente (e que seja abrangido pelo n.º 1 do artigo 5.º). Assim se garante que o n.º 2 
do artigo 5.º não pode constituir protecção equivalente à patenteabilidade de programas de 
computador isolados. Além do mais, esta leitura é confirmada pelos termos explícitos da 
posição comum, em especial do artigo 4.º, n.os 1 e 2.  

3.1.2. Interoperabilidade 

A Comissão está muito empenhada na promoção da interoperabilidade enquanto elemento de 
fomento da inovação e da concorrência, o que está em sintonia com os objectivos da proposta 
da Comissão no sentido de ajudar a manter o investimento em inventos novos, criativos e 
susceptíveis de aplicação industrial. É importante referir que o requisito de divulgação 
suficiente de um invento patenteado pode facilitar o acesso a informação útil para obter a 
interoperabilidade de inventos que implicam programas de computador. 

A Comissão reafirmou o seu compromisso no sentido de cumprir o objectivo político de 
promover a interoperabilidade e fomentar a inovação, mantendo explicitamente, no artigo 6.º, 
as excepções de interoperabilidade vigentes nos termos da legislação de direitos de autor. 

A Comissão considera que a posição comum do Conselho se mantém coerente com estes 
objectivos. Os novos artigos 3.º e 4.º (conjugados com o artigo 2.º) mantêm condições 
equivalentes para a patenteabilidade. De acordo com uma declaração da Comissão a incluir 
nas actas de adopção da posição comum do Conselho (ver infra), a Comissão considera que o 
artigo 6.º, conjugado com o considerando 22, permite a realização dos actos previstos nos 
artigos 5.º e 6.º da Directiva 91/250/CEE, relativa à protecção jurídica dos programas de 
computador mediante direitos de autor, incluindo os actos necessários para garantir a 
interoperabilidade, sem necessidade de autorização do titular da patente.  

Por outro lado, a Comissão saúda o reforço das garantias relativas à interoperabilidade 
previstas no artigo 8.º, alíneas d) e g), exigindo que a Comissão apresente um relatório acerca 
do impacto da directiva sobre a interoperabilidade.  

À luz do objectivo comunitário de promoção da interoperabilidade, a Comissão pretende 
facilitar a aproximação das posições do Conselho e do Parlamento, recorrendo às alterações 
propostas por ambas as instituições em primeira leitura.  

Por outro lado, o considerando 21 lembra que um fornecedor importante que se recuse a 
autorizar a utilização de uma técnica patenteada necessária à interoperabilidade fica sujeito à 
aplicação das regras da concorrência, em especial as que constam dos artigos 81.º e 82.º do 
Tratado. Assim sendo, a aplicação destes artigos contribui para alcançar os objectivos atrás 
fixados, apesar de ser evidentemente importante referir que o direito da concorrência por si só 
não traz solução a todos os potenciais problemas deste sector.  

.3.2 Resposta às alterações do Parlamento em primeira leitura 

Alterações aceites na íntegra: 1, 2, 3, 34 (=115), 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 71, 92, 23, 26 e 27. 

Alterações aceites com modificações menores: 85, 9, 86, 17, 19 e 25. 

As alterações 88 e 89 foram aceites numa versão revista. 
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Parte da alteração 107 (=69) foi aceite (a ideia de que as contribuições técnicas devem ser 
novas) e parte do texto da alteração 76 foi utilizada no considerando 17, para abordar a 
questão que esta alteração procurava regular. 

3.3 Alterações introduzidas durante os debates no Conselho 

Considerando 1 

O Conselho aceitou a alteração 1 do Parlamento. 

Considerando 5 

O Conselho aceitou a alteração 2 do Parlamento. 

Considerando 8 

O Conselho inseriu a alteração 3 e a segunda metade da alteração 88 do Parlamento neste 
novo considerando. Considerou-se que a alteração 3 tinha uma redacção mais clara do que a 
primeira parte da alteração 88. 

Considerandos 12 e 13 

O Conselho deslocou a primeira parte do considerando 11 da proposta da Comissão para o 
considerando 12 desta mesma proposta. 

Considerando 13 da proposta da Comissão (suprimido). 

O Conselho aceitou a alteração 34 (=115) do Parlamento. 

Considerando 14 

O Conselho aceitou a alteração 85 do Parlamento. 

Considerando 15 

O Conselho aceitou a alteração 7 do Parlamento. 

Considerando 16 

O Conselho aceitou a alteração 8 do Parlamento. 

Considerando 17 

O Conselho aceitou a alteração 9 do Parlamento. 

Considerando 18 

O Conselho aceitou a alteração 86 do Parlamento com uma ligeira modificação, para manter a 
conformidade com os artigos e a terminologia habitual das patentes (“óbvio ou não técnico” 
substitui “trivial”). 
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Considerando 20 

O Conselho aceitou a alteração 11 do Parlamento. 

Considerando 21 

O considerando foi alterado pelo Conselho, com base na redacção da alteração 76 do 
Parlamento, para regular a questão da interoperabilidade. 

Considerando 22 

O Conselho aceitou a alteração 13 do Parlamento. 

Artigo 2.º 

O Conselho suprimiu a referência da Comissão a “características novas, à primeira vista” no 
artigo 2.º, alínea a). No artigo 2.º, alínea b), o Conselho acrescentou um elemento da alteração 
107 (=69) que define uma contribuição técnica como sendo nova e acrescentou um novo 
período, transferido do artigo 4.º, n.º 3, da proposta da Comissão, para definir o modo de 
avaliação da contribuição técnica. 

Artigo 3.º da proposta da Comissão (suprimido). 

O Conselho aceitou a alteração 15 do Parlamento. 

Artigo 3.º 

O Conselho confirmou mas condensou os n.os 1 e 2 do artigo 4.º da proposta da Comissão, 
juntando-os num único número, nos termos da alteração 16 do Parlamento, e transferiu o 
conteúdo do n.º 3 do referido artigo 4.º para a alínea b) do artigo 2.º, como atrás se indicou. 

Artigo 4.º 

O Conselho inseriu um novo artigo 4.º O n.º 1 reitera o princípio de que um programa de 
computador por si só não pode constituir um invento patenteável. O n.º 2 reproduz a alteração 
17 do Parlamento com redacção adicional para deixar claro que nenhuma das formas de um 
programa excluído (por exemplo, código fonte ou código objecto) é patenteável. 

Artigo 5.º 

O Conselho inseriu o artigo 5.º, n.º 2, impedindo a reivindicação de programas de 
computador, isoladamente ou num suporte, a menos que este programa permita a aplicação de 
um produto ou a execução de um processo patenteável reivindicado no mesmo pedido de 
patente, nos termos do n.º 1 do mesmo artigo. 

Artigo 6.º 

O Conselho alterou o artigo 6.º de acordo com a alteração 19 do Parlamento, especificando 
também os artigos relevantes da Directiva 91/250/CEE aplicáveis neste contexto. 

Artigo 7.º 

O Conselho aceitou a alteração 71 do Parlamento. 



 

PT 7   PT 

Artigo 8.º 

O Conselho aceitou as alterações 92, 23, 25 e 26 e o espírito da alteração 89. Na alínea b) do 
artigo 8.º, aditou também uma referência às obrigações internacionais da Comunidade. Esta 
constitui, antes de mais, uma referência ao acordo TRIPS. Na alínea f), inserida pela alteração 
25, foi suprimida a referência à patente comunitária, na medida em que excede o âmbito de 
aplicação da presente directiva. A nova alínea g) é uma confirmação das intenções 
subjacentes à alteração 89, com uma redacção que o Conselho considerou mais clara. 

Artigo 9.º 

O Conselho aceitou a alteração 27 do Parlamento. 

Artigo 10.º 

O Conselho estabeleceu um período de transposição de 24 meses (a proposta da Comissão 
não o definia). O Parlamento propusera 18 meses. 

3.4 Posição da Comissão relativamente à posição comum 

Em termos gerais, a Comissão apoia a posição comum do Conselho visto que esta mantém o 
equilíbrio constante da proposta original e, ao mesmo tempo, esclarece determinados aspectos 
que preocuparam o Parlamento. A maior parte das alterações introduzidas pelo Conselho 
baseiam-se nas alterações do Parlamento que a Comissão já havia apoiado. As restantes 
diferenças entre a posição comum do Conselho e a proposta original da Comissão são 
expostas abaixo. 

Considerando 13 da proposta da Comissão (suprimido). 

A Comissão pode aceitar esta supressão visto que a sua substância é largamente reproduzida 
no considerando 16, inserido pela alteração 8 do Parlamento. 

Considerando 21 

A Comissão apoia a nova redacção, uma vez que esta confirma que as regras da concorrência 
vigentes constituem um meio apropriado para regular potenciais casos de concorrência entre 
empresas. Sendo assim, a aplicação dos artigos 81.º e 82.º do Tratado contribui para o 
cumprimento dos objectivos subjacentes à presente directiva. O considerando apresenta um 
exemplo útil de um potencial problema de concorrência que implique a interoperabilidade, 
especificamente no caso de um fornecedor importante se recusar a autorizar a utilização de 
uma técnica patenteada necessária unicamente para assegurar a conversão das convenções 
usadas por dois sistemas ou redes de computador diferentes, de modo a permitir a 
comunicação e o intercâmbio de dados entre eles. 

Artigo 2.º 

A introdução da exigência de que uma contribuição técnica deve ser nova é aceitável. 

Artigo 4.º 

O novo n.º 1 deste artigo reproduz a legislação vigente e, como a Comissão pretende clarificar 
e não alterar a actual situação legal, este é um aditamento aceitável. 
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A Comissão pode igualmente aceitar a clarificação do n.º 2. 

Artigo 5.º 

A Comissão pode apoiar a junção do n.º 2 no contexto do pacote geral, dado que permite uma 
clarificação útil relativamente às condições em que as formas especiais de reivindicação 
podem ou não ser concedidas e, além disso, é ainda compensado por outras disposições. 

Artigo 6.º 

Faz sentido fazer uma referência precisa às disposições de interoperabilidade relevantes, por 
isso a Comissão é favorável a este aditamento esclarecedor. 

Artigo 10.º 

Apesar de preferir a transposição mais rápida prevista pelo Parlamento, a Comissão pode 
aceitar o prazo de 24 meses para a sua aplicação.  

4- CONCLUSÃO 

A Comissão considera que a posição comum do Conselho mantém o equilíbrio visado na 
proposta original, podendo, assim, aceitá-la. Em particular, a nova redacção fornece 
incentivos suficientes à inovação neste domínio e mantém a liberdade de comercializar novos 
produtos, permitindo simultaneamente aos titulares de direitos a execução dos mesmos de 
modo eficaz, ainda que proporcionado, contra os infractores. A harmonização a nível 
comunitário garante que a execução dos referidos direitos é coerente em toda a União 
Europeia e facilita, deste modo, o funcionamento eficaz do mercado único. 

A Comissão convida o Parlamento a participar de modo construtivo em futuros diálogos 
interinstitucionais de modo a garantir a adopção de uma directiva que cumpra estes objectivos 
e está disponível para abordar, tanto com o Parlamento como com o Conselho, as questões 
essenciais ligadas à directiva, nomeadamente em nome do compromisso da Comissão no 
sentido de promover a interoperabilidade. 

5- DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 

A seguinte declaração é inserida nas actas de adopção da posição comum do Conselho: 

“A Comissão considera que o artigo 6.º, conjugado com o considerando 22, permite a 
realização dos actos previstos nos artigos 5.º e 6.º da Directiva 91/250/CEE, relativa à 
protecção jurídica de programas de computador mediante direitos de autor, incluindo os actos 
necessários para garantir a interoperabilidade, sem necessidade de autorização do titular da 
patente.” 




