
AM\573088PT.doc PE 360.560v02-00

PT PT

29.6.2005 A6-0207/68

ALTERAÇÃO 68
apresentada por Erika Mann, Arlene McCarthy, Dagmar Roth-Behrendt e outros

Recomendação para segunda leitura A6-0207/2005
Michel Rocard
Patenteabilidade das invenções implementadas por computador
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Posição comum do Conselho Alteração do Parlamento

Alteração 68
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Excepção a título da interoperabilidade

Os Estados-Membros devem assegurar que, 
se for necessário recorrer a uma técnica 
patenteada implementada por computador 
para o desenvolvimento, a produção, 
comercialização ou a utilização de um 
programa ou de um serviço informático,  
no caso de não existir uma alternativa 
técnica não patenteada, igualmente eficaz, 
que permita  estabelecer a 
interoperabilidade entre os dois sistemas, o 
recurso a essa técnica patenteada não seja 
considerado uma violação de patente, a 
menos que a patente integre uma norma 
adaptada por um organismo de 
normalização reconhecido e o titular da 
patente esteja vinculado a um compromisso 
público de fácil execução, assumido 
oportunamente durante um processo de 
elaboração de normas, que permita aceder 
de pleno direito a uma licença, em termos e 
condições equitativas, razoáveis e não 
discriminatórias.

Or. en
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Justificação

Quando a utilização de uma patente for necessária para a interoperabilidade de dois 
programas de computador, a utilização dessa técnica não deveria ser limitada pela protecção 
de uma patente. A interoperabilidade entre os programas de computador para a utilização de 
produtos electrónicos é uma preocupação dos organismos de normalização reconhecidos no 
domínio da informação e da comunicação. A fim de reconhecer o valor das contribuições 
técnicas para os organismos de normalização, protegendo ao mesmo tempo o interesse 
público mediante a prevenção de monopólios injustificados sobre as  normas, a licença da 
patente deverá ser imediatamente colocada à disposição de todos os utilizadores dessa 
técnica.
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Alteração 69
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) Para efeitos do articulo 6 bis, por  
«organismo de normalização reconhecido» 
entender-se-á um órgão, organização ou 
instituição que elabore normas abertas de 
interesse público e no âmbito do qual as 
normas sejam adoptadas no contexto de um 
processo aberto de tomada de decisão e 
acessível a todas as partes interessadas de 
acordo com critérios objectivos e razoáveis. 
Uma norma aberta é uma especificação 
técnica susceptível de ser aplicada por 
todas as partes interessadas em oferecer 
implementações normalizadas. Esse 
organismo poderá ser de carácter nacional, 
transnacional ou internacional e poderá  
ser uma agência governamental, um 
instituto privado de investigação que 
desenvolva a sua actividade como uma 
agência governamental, uma associação 
privada sem fins lucrativos ou um 
consórcio industrial privado, desde que 
uma proporção representativa da indústria 
participe de forma transparente no 
processo de elaboração da norma. São 
exemplo de organismos de normalização 
reconhecidos internacionalmente os 
referidos nos anexos I e II da Directiva 
98/34/CE do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, como modificada, a Organização 
Internacional para a Normalização (ISO),  
a Comissão Electrónica Internacional 
(IEC), a União Internacional das 
Telecomunicações (UIT), os institutos de 
investigação que actuam como agências 
governamentais, as associações privadas 
voluntárias, como a Internet Engineering 
Task Force (IETF) e certos consórcios 
industriais privados como o Consórcio de 
WWW (W3C) ou o consórcio de Difusão de 
Vídeo Digital (DVD).

Or. en

Justificação

As normas abertas são de interesse público e a sua adopção e utilização é encorajada por 
uma série de organismos. Esta definição precisa o que se entende por organismo de 
normalização reconhecido no que se refere ao seu papel na elaboração de normas abertas.
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Alteração 70
Considerando 20 ter (novo)

(20 ter) Para efeitos do artigo 6 bis, 
entende-se por "condições justas, razoáveis 
e não discriminatórias" o facto de o exame 
de concessão de licença não ser contrário 
às normas de concorrência, não ser 
exclusivas ou excessivo e o facto de se 
terem em conta os interesses de todas as 
partes interessadas, incluindo o interesse 
público em permitir um acesso aberto à 
técnica patenteada com objectivos de 
interoperabilidade, a necessidade de evitar 
custos proibitivos no caso de normas que 
exijam diferentes licenças de diferentes 
fontes e em que o emissor pode contar 
beneficiar com o aumento das vendas do 
seu produto devido à melhoria da 
interoperabilidade. As eventuais taxas 
deveriam apenas reflectir a inovação e não 
constituir rendas de monopólio ou o valor 
estratégico, ou ainda as receitas 
decorrentes da capacidade de excluir os 
concorrentes da comercialização de 
produtos interoperáveis. A licença deveria 
ser irrevogável e o titular da patente não 
poderá, durante as negociações ou a 
resolução de um litígio, solicitar uma acção 
de inibição contra os eventuais licenciados 
que se declarem dispostos a aceitar 
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condições equitativas, razoáveis e não 
discriminatórias.
«Condições equitativas, razoáveis e não 
discriminatórias» designa uma situação em 
que todos os emissores e beneficiários de 
licenças em situação semelhante, incluindo 
as eventuais actividades originais dos 
emissores, tenham acesso à tecnologia nas 
mesmas condições, de tal forma que  todos 
possam entrar em concorrência em 
igualdade de condições, a menos que 
razões objectivas justifiquem um 
tratamento diferenciado e esta seja 
proporcionada relativamente à diferença 
das condições. Não deverão produzir-se 
discriminações de facto entre os diferentes 
modelos de desenvolvimento e concessão de 
licenças e, consequentemente, o emissor de 
licença deveria oferecer, pelo menos como 
opção, condições compatíveis tanto com os 
modelos de direitos exclusivos como com os 
de desenvolvimento livre.

Or. en

Justificação

É essencial que o titular da patente conceda uma licença com fins de interoperabilidade em 
termos e condição que reflictam o valor da inovação protegida e não o valor da patente para 
impedir o acesso ao mercado do produto interoperável. O interesse dos terceiros na 
preparação de produtos interoperáveis e o  interesse público em aceder a esses produtos 
dependem directamente do custo e da disponibilidade da licença. As condições da licença 
não deveriam servir para impedir qualquer modelo de produção de programas informáticos 
de recorrer a uma técnica indispensável para a interoperabilidade.


