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29.6.2005 A6-0207/63

ALTERAÇÃO 63
apresentada por Piia-Noora Kauppi e John Purvis, em nome do Grupo PPE-DE

Recomendação para segunda leitura A6-0207/2005
Michel Rocard
Patenteabilidade das invenções implementadas por computador

Posição comum do Conselho (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Posição comum do Conselho Alteração do Parlamento

Alteração 63
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
1. Os Estados-Membros devem assegurar o 
direito a licenças facilmente disponíveis 
para permitir a utilização de uma invenção 
patenteada aplicada através de computador 
em termos e condições razoáveis e não 
discriminatórios, se tal utilização for 
a) indispensável para conseguir a 
interoperabilidade entre programas de 
computador e
b) de interesse público.
2. Sem prejuízo de qualquer outro meio de 
recurso aplicável com base no direito da 
concorrência, a patente não terá força 
executiva se a sua execução constituir uma 
violação dos artigos 81º e/ou 82º do 
Tratado.
3. Os termos e as condições razoáveis e não  
discriminatórios, incluindo a remuneração, 
referem-se, nomeadamente 
a) ao interesse público em permitir o livre 
acesso à invenção patenteada, 
b) à posição de mercado do titular da 
patente, caso esse titular seja também 
fornecedor de um programa de computador 
que utiliza a invenção patenteada,.
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c) ao comportamento do titular da patente 
relativamente à concessão ou à rejeição de 
licenças em conformidade com a patente 
para essa utilização;
d) ao custo para a obtenção de todas as 
licenças necessárias de outros titulares 
pertinentes para o produto, sistema, rede ou 
serviço abrangidos pela licença, e
e)  às condições empresariais geralmente 
aplicáveis, incluindo os métodos de 
distribuição e os direitos de licença 
impostos a esse tipo de produto, sistema, 
rede ou serviço que requeiram a 
interoperabilidade.
4. Não será admitida qualquer medida de 
coacção relativamente à utilização referida 
no nº 1, excepto se o licenciado potencial 
tiver recusado aceder a uma licença para a 
utilização da invenção patenteada.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende assegurar uma interoperabilidade razoável e simples das 
licenças face a intimidações jurídicas abusivas por parte de operadores dominantes do 
mercado.
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29.6.2005 A6-0207/64

ALTERAÇÃO 64
apresentada por Vittorio Prodi, em nome do Grupo ALDE

Recomendação para segunda leitura A6-0207/2005
Michel Rocard
Patenteabilidade das invenções implementadas por computador

Posição comum do Conselho (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Posição comum do Conselho Alteração do Parlamento

Alteração 64
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros asseguram que 
as invenções assistidas por computador 
estão protegidas por direitos de autor. O 
inventor poderá reivindicar uma patente 
como protecção adicional, desde que a 
invenção possa ser divulgada 
integralmente.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende clarificar a filosofia da figura jurídica da patente. A patente 
confere o monopólio da exploração económica de uma ideia com base numa invenção, em 
troca da difusão integral da invenção.
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ALTERAÇÃO 65
apresentada por Toine Mandres, em nome do Grupo ALDE

Recomendação para segunda leitura A6-0207/2005
Michel Rocard
Patenteabilidade das invenções implementadas por computador

Posição comum do Conselho (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Posição comum do Conselho

Rejeita a posição comum.

Or. en

Justificação

O Grupo ALDE ao Parlamento Europeu prefere que, em primeiro lugar, a Comissão 
Europeia apresente uma proposta de efectiva patente da Comunidade Europeia, permitindo, 
dessa forma, o controlo democrático do Parlamento Europeu sobre a Gabinete Europeu de 
Patentes, que actua como agência da patente comunitária. Com vista à segurança jurídica e 
a fim de alcançar o objectivo de Lisboa, é desejável que exista um só sistema de patente na 
Comunidade Europeia. Após o estabelecimento desse sistema, poder-se-á reiniciar o debate 
sobre a necessidade de uma directiva sobre a patenteabilidade das invenções implementadas 
por computador. Actualmente, existe demasiada ambiguidade sobre o alcance da Directiva  
uma incompreensão sobre onde traçar a fronteira entre a patenteabilidade do software como 
tal e a patenteabilidade das invenções implementadas por computador.
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ALTERAÇÃO 66
apresentada por Sharon Bowles, em nome do Grupo ALDE

Recomendação para segunda leitura A6-0207/2005
Michel Rocard
Patenteabilidade das invenções implementadas por computador

Posição comum do Conselho (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD))

Posição comum do Conselho Alteração do Parlamento

Alteração 66
Artigo 5, nº 2

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.

2. Não serão admitidas as reivindicações 
relativas a um programa autónomo ou numa 
portadora. Os Estados-Membros 
assegurarão que o fornecimento ou a 
importação não autorizados de um 
programa de computador que constitua um 
elemento essencial de um produto ou 
processo reivindicado de forma válida nos 
termos do nº 1 constitua uma infracção.

Or. en

Justificação

Não dispor da reivindicação de programas expõe a UE à importação de programas que 
rivalizam com métodos patenteáveis de forma válida sem possibilidade de recurso. A segunda 
disposição constitui, de facto, uma extensão das disposições relativas à violação de patente 
do âmbito do direito interno, mas que não produzem efeitos transfronteiras. A invenção 
patenteada continua a ser o método/instrumento, mas um importador (por exemplo, da 
China) está na mesma situação jurídica do que os que operam no interior do Estado-
Membro.


