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ALTERAÇÃO 72
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 72
Artigo 1

A presente directiva estabelece normas para 
a patenteabilidade das invenções 
implementadas através de computador.

A presente directiva estabelece normas 
relativas à patenteabilidade das invenções 
assistidas por computador.

Or. en

Justificação

Esta substituição deverá ser feita em todos os pontos do texto em que se utilize a expressão 
”invenção implementada através de computador”.

O termo "implementada" não é feliz, na medida em que pode levar a pensar que uma 
invenção poderia ser totalmente realizada através de um simples computador, o que 
equivaleria a afirmar que os programas informáticos poderiam ser patenteáveis. Dado que 
tanto a Comissão como o Conselho se pronunciaram contra a patenteabilidade dos 
programas de computador, é necessário definir o âmbito de aplicação da directiva, excluindo 
este caso do seu campo de aplicação. O âmbito da directiva é, por conseguinte, o da 
patenteabilidade dos dispositivos que utilizam programas informáticos para assistir o 
desempenho da suposta invenção.

A expressão "invenção implementada através de computador" não é utilizada por 
profissionais da informática. Na verdade, nem sequer é utilizada. Foi introduzida em Maio de 
2002 pelo IEP para legitimar as patentes de metodologias empresariais e para equiparar as 
práticas do IEP às do Japão e dos EUA. A expressão "invenção implementada através de 
computador" implica que as regras de cálculo integradas num computador de uso geral 
constituam invenções patenteáveis. 



AM\573055PT.doc PE 360.560v01-00

PT PT

Esta concepção é contrária ao artigo 52º da Convenção da Patente Europeia, segundo o qual 
os algoritmos, os métodos e os programas empresariais para computadores não são 
invenções, na acepção do Direito das Patentes. Não pode ser objectivo da presente directiva 
declarar que todas as categorias de ideias implementadas através de computador constituem 
invenções patenteáveis recorrendo a uma qualquer outra formulação.
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ALTERAÇÃO 73
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 73
Artigo 2, alínea a)

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;

a) "Invenção assistida por computador", 
qualquer invenção, na acepção do Direito 
das Patentes, cujo desempenho implique o 
uso de um equipamento programável;

Or. en

Justificação

Em algumas jurisdições, o entendimento do termo "invenção" tem gradualmente resvalado 
para o significado de "tudo o que conste de uma reivindicação de patente". Ao aditar o 
requisito de que se deve tratar de uma invenção na acepção do Direito das patentes, este 
artigo sublinha que esta definição tem que ser lida conjunto com os requisitos estabelecidos 
para as invenções no Direito geral das patentes (nomeadamente, o Direito das patentes dos 
Estados-Membros, da CPE, ou da futura directiva da patente comunitária).
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ALTERAÇÃO 74
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 74
Artigo 2, alínea b)

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.

b) "Contributo técnico", um contributo para 
o estado da técnica num domínio da 
tecnologia. O contributo é o conjunto de 
características que alegadamente torna o 
âmbito da reivindicação de patente, 
considerada no seu conjunto, diferente do 
estado da técnica. O contributo deve ser de 
natureza técnica, ou seja, terá de 
compreender características técnicas e 
pertencer a um domínio da tecnologia. Sem 
um contributo técnico, não há matéria 
patenteável. O contributo técnico terá de 
satisfazer as condições de patenteabilidade. 
Nomeadamente, o contributo técnico deve 
ser novo e não deve ser óbvio para um 
perito na matéria.

Or. en

Justificação

O conceito de contributo técnico perpassou toda a discussão sobre a directiva e gerou grande 
confusão, pelo que, até certo ponto, merece ser clarificado. Embora intuitivamente, e na 
convicção subjectiva da maior parte dos que participaram na discussão, a expressão 
contributo técnico pareça estar associada à questão da matéria patenteável (artigo 52º da 
CPE), o IEP utilizava o termo como um meio para eliminar o teste sobre a matéria 
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patenteável, misturando-o com o teste sobre o carácter não óbvio do invento (artigo 56º da 
CPE) de formas pouco claras que os tribunais nacionais e os funcionários ministeriais que se 
ocupam das questões das patentes consideraram difíceis de seguir. Uma alteração 
semelhante foi aprovada pelo Parlamento Europeu em primeira leitura. Esta alteração 
acrescenta algumas ideias do Conselho, tal como a de subtrair o estado da técnica 
anteriormente existente do objecto da reivindicação.

A presente alteração é muito semelhante à que foi aprovada na comissão JURI. Todavia, 
corrige um erro na segunda frase: a versão JURI indica que "a contribuição técnica é o 
conjunto de características ... diferente do estado da técnica". Isto implica que todas as 
características que não se incluam no "estado da técnica" sejam, por definição, técnicas, o 
que, como é óbvio, não é necessariamente o caso.
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ALTERAÇÃO 75
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 75
Artigo 2, alínea b bis) (nova)

 b bis) "domínio da tecnologia", um 
domínio das ciências naturais aplicadas;

Or. en

Justificação

A proposta do Conselho insiste em termos como "tecnologia", "técnico", "domínios da 
tecnologia", "contributo técnico", "efeitos de carácter técnico " etc., sem, porém, explicar se 
"tecnologia" se trata aqui de "ciências naturais aplicadas", isto é, a acepção tradicional no 
Direito das patentes, ou de "ciência exacta aplicada", um significado mais vasto que inclui a 
Matemática, os métodos comerciais e, na verdade, tudo o que possa ser programado em 
computador. A consequência deste significado mais vasto, implícito em algumas decisões do 
IEP, é, nas palavras de um eminente teórico do IEP "todas as soluções práticas de problemas 
são invenções técnicas". 

O Tribunal de Justiça Federal alemão insiste no significado mais restrito, tal como 
testemunha a revogação de uma patente de "solução de comunicação" implementada por  
computador" em 2004 motivada pelo facto de o problema não exigir a utilização das forças 
controláveis da Natureza. Tal como salientado recentemente pelo juiz presidente numa 
audição em Berlim, é absolutamente necessária uma escolha do legislador para esta acepção 
mais restrita, caso contrário deixaria de haver qualquer base jurídica segura para rejeitar as 
patentes dos métodos comerciais.
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ALTERAÇÃO 76
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 76
Artigo 2, alínea b ter) (nova)

b ter) Um "computador" é uma realização 
de uma máquina abstracta composta por 
entidades tais como unidades de 
transformação, espaço de armazenamento 
e interfaces para o intercâmbio de 
informações com sistemas externos e 
utilizadores humanos. O "processamento 
dados" é o cálculo com as entidades 
abstractas componentes de computadores. 
Um "programa informático" é uma 
solução de processamento de dados que, a 
partir do momento em que for descrito 
correctamente, pode ser executado por 
computadores.

Or. en

Justificação

A definição de programa informático é importante para determinar a patenteabilidade. Esta 
alteração limita igualmente interpretações excessivamente amplas de "processamento de 
dados", definindo-o o como um processo abstracto. O Conselho definiu "programa 
informático" no seu artigo 4.º, n.º.2 indirectamente como "código-fonte ou código-objecto" de 
um programa informático. Tal não é adequado, uma vez que o Direito das patentes não trata 
de programas informáticos a esse nível.
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ALTERAÇÃO 77
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 77
Artigo 3

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.

Para ser patenteável, uma invenção assistida 
através de computador deve prestar um 
contributo técnico. Não havendo contributo 
técnico, não há matéria patenteável nem 
invenção. O contributo técnico deve ser 
novo e não deve ser óbvio para um perito 
na matéria.

Or. en

Justificação
A proposta do Conselho é, aqui, incoerente. No seu artigo 2.º, b), o Conselho afirma que um 
contributo técnico é "um contributo para o estado da técnica num domínio da tecnologia que 
seja novo e que não seja óbvio (isto é, envolve uma etapa inventiva). Neste artigo, o Conselho 
diz que, para que uma invenção não seja óbvia, deve existir primeiro um contributo técnico. 
Esta alteração resolve a contradição colocando este artigo em conformidade com artigo 2.º, 
b), que representa o senso comum do Direito das patentes na Europa, tal como actualmente 
utilizado na maioria dos tribunais nacionais. Foi igualmente utilizado pelo IEP antes de 
2000, quando a decisão "Controlling pension benefits system" semeou a confusão, 
aparentemente numa tentativa caótica de criar novas regras para a directiva prevista. 

Esta alteração é uma versão simplificada da alteração adoptada na comissão JURI. Corrige 
igualmente a segunda frase dessa alteração, que indica que o contributo pode consistir 
inteiramente de características não técnicas.
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ALTERAÇÃO 78
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 78
Artigo 4, nº 1

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

1. Enquanto que produtos ou processos, em 
todos os domínios da tecnologia são 
invenções patenteáveis independentemente 
de envolverem ou não programas 
informáticos, o tema e as actividades no 
âmbito dos programas informáticos não 
são, em si, patenteáveis.

Or. en

Justificação

O nº 2 do artigo 52º da CPE determina que os programas de computador, bem como os 
métodos matemáticos, as criações estéticas ou procedimentos comerciais, não são invenções, 
na acepção do direito das patentes. O n.º3 do artigo 52.º limita as exclusões aos temas ou às 
actividades enquanto tais. Verificou-se uma grande controvérsia sobre como aplicar o n° 3 
do artigo 52° ao n.º 2 do artigo 52.º. Embora se afigure positivo transpor nº 2 do artigo 52º 
da CPE para a legislação da UE, há que tomar cuidado e não transpor apenas as palavras, 
mas antes resolver as ambiguidades e assim possibilitar a harmonização e a clarificação.
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ALTERAÇÃO 79
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 79
Artigo 4, nº 2

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.

2. Não se considera que uma invenção 
assistida por computador dê um contributo 
técnico meramente por utilizar algoritmos 
melhores para diminuir a necessidade de 
tempo de processamento, espaço de 
armazenamento ou outros recursos no 
sistema de processamento de dados. Da 
mesma forma, não são patenteáveis as 
inovações que envolvam programas de  
computador  que não resolvam quaisquer 
problemas da ciência natural aplicada para 
além do melhoramento da eficiência do 
processamento de dados.

Or. en

Justificação

A versão do Conselho é tautológica e implica que os métodos comerciais são invenções 
patenteáveis sempre que produzam efeitos de carácter técnico, ou seja, quando satisfazem 
uma condição que o Instituto Europeu de Patentes, que inventou esta retórica em 1998, já 
admitiu não fazer sentido.
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Uma vez que os computadores são bem conhecidos, a presença de um computador por si só 
não pode constituir um contributo técnico. A questão reside em saber se a presença de um 
computador em combinação com um algoritmo aperfeiçoado pode constituir um contributo 
técnico. Ao não ser capaz de levantar esta questão, o Conselho parece apresentar, 
implicitamente, uma resposta positiva. 
A distinção entre de "procedimento comercial" e "invenção que aplica um procedimento 
comercial" é uma estratégia banal para contornar o artigo 52.º do IEP. 

Saber como é que a "invenção" é expressa nunca foi relevante, como o não é a distinção 
entre descrições de programas mais ou menos compreensíveis para o utilizador. Esta frase 
não tem um objectivo regulador, para além de insinuar que o artigo 52.º, n.º2, c) do IEP deve 
ser interpretado de uma forma que o esvazia de sentido. 

O período 

"Um invento que .... de natureza comercial......., não será patenteável" 

é sintacticamente ambíguo, mas significa provavelmente que "as invenções de métodos 
comerciais" são patenteáveis se "produzirem um efeito de carácter técnico suplementar".

A expressão "interacções físicas normais entre um programa e o computador" significa mais 
ou menos o mesmo que "as interacções físicas normais entre uma receita e cozinheiro".

Em 2000, próprio o IEP criticou esta formulação e explicou que se tratava apenas de um 
jogo de palavras utilizado temporariamente na decisão da IBM de 1998, a fim de contornar a 
pela Convenção sobre a Patente Europeia, antecipando uma mudança legislativa que a 
tornaria desnecessária:

http://www.european-patent-office.org/tws/appendix6.pdf:

Não há necessidade de considerar o conceito de efeito de carácter técnico 
suplementar em análise, e é preferível não o fazer pelas seguintes razões: em primeiro 
lugar, suscita confusões tanto aos examinadores como aos requerentes; em segundo 
lugar, a única razão aparente para, na decisão, se estabelecer uma distinção entre 
efeito de carácter técnico e efeito de carácter técnico suplementar era a presença do 
elemento programas de computadores na lista de exclusões ao abrigo do nº 2 do 
artigo 52º da Convenção.(2) EPC.

Se, tal como se prevê, a Conferência Diplomática retirar este elemento da lista, 
deixará de existir qualquer motivo para essa distinção. Deverá inferir-se que a 
câmara de recurso do IEP teria preferido poder dizer que nenhuma invenção 
implementada através de computador está excluída da patenteabilidade pelas 
disposições dos nºs 2 e 3 do artigo 52º da Convenção.

A presente alteração corrige os erros, embora, tanto quanto possível, tente não se afastar da 
formulação original.
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ALTERAÇÃO 80
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 80
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. As reivindicações de patente relativas a 
um programa autónomo ou numa portadora 
não serão permitidas.

Or. en

Justificação

É contraditório afirmar, simultaneamente, que os programas de computador não podem 
constituir invenções e que, mesmo assim, podem ser reivindicados numa patente. Por este 
motivo, a Comissão não incluiu estas reivindicações de programas na sua proposta original.

A condição que se segue a "só...se" na versão do Conselho é verdadeira , desde que a 
reivindicação da patente seja elaborada correctamente. A alteração do Conselho parece 
querer dizer que, embora permita reivindicações de programas, no fundo apenas autoriza as 
reivindicações de processos, e que as reivindicações de programas estão realmente incluídas 
— desafiando a lógica do sistema de patentes — como um tipo de instrumento adicional de 
aplicação, nos casos em que o inventor não inventou o software em si, mas um  determinado 
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processo técnico para além do software. 

Isto significaria, contudo, que o inventor poderia obter um monopólio de algo que não 
inventou e que, na maioria dos casos, não seria nem novo nem não óbvio, nem sequer 
original. Tal monopólio seria, além disso, economicamente indesejável. Não há qualquer 
razão para permitir seja a quem for, nem sequer a fabricantes de automóveis, controlar o 
mercado de edição de software com base em reivindicações de propriedade assentes noutra 
coisa que não os direitos de autor.

Deve ser suficiente que o utilizador de uma invenção de engenharia automóvel informatizada 
precise de obter uma licença de patente, independentemente do software que utiliza. Na 
prática, é, em geral, o suficiente. O único caso em que as reivindicações de programas teriam 
realmente uma função económica seria na indústria de software, onde o programa 
informático enquanto tal constituiria a "invenção"

Permitir reivindicações do programa tem como consequência a publicação de um programa 
susceptível de expressar a invenção subjacente enquanto uma violação directa da patente — 
independentemente de como, na prática, o programa fosse utilizado, o que significaria que:
 
* o programa não poderia ser usado para um debate legítimo, nem para a experimentação 
não comercial, o que, normalmente, é incentivado pelo Direito das patentes. 
* o programa não poderia ser usado para objectivos legítimos diferentes dos especificados 
na aplicação de patente — por exemplo, um método do programa patenteado para prever a 
dinâmica do motor automóvel não poderia ser utilizado para antecipar o comportamento da 
bolsa de valores (e as alterações separadas que afirmam que tal não constitui uma violação 
não são suficientes, porque tais reivindicações abrangem a distribuição do referido 
programa e não apenas a utilização). 
* As empresas da UE seriam proibidas de utilizar o método do programa para competir com 
empresas estrangeiras nos territórios onde a patente não se encontra em vigor.
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ALTERAÇÃO 81
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 81
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. A criação, a publicação ou a 
distribuição de informações, sob qualquer 
forma, não podem em circunstância 
alguma constituir uma violação de uma 
patente.

Or. en

Justificação

Esta alteração não invalida quaisquer patentes, mas limita as formas como os seus titulares 
as podem aplicar.

A liberdade de publicação, consagrada no artigo 11º da Convenção Europeia de 
Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH), pode ser 
limitada pelos direitos de autor, mas não pelas patentes. Os direitos de autor têm um âmbito 
de exclusão mais restrito, que já tem em conta os interesses  em matéria de liberdade dos 
editores.

As patentes permitem exclusões muito mais vastas, mais radicais e envolvem processos 
judiciais lentos e onerosos. A utilização de patentes como um limite imposto à liberdade de 
publicação nunca foi, tradicionalmente, pretendida e não pode ser justificada hoje em virtude 
do interesse crescente da sociedade da informação actual na liberdade de publicação.
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30.6.2005 A6-0207/82

ALTERAÇÃO 82
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 82
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Sempre que seja necessário utilizar uma 
técnica patenteada para garantir a 
interoperabilidade entre dois sistemas de 
processamento de dados, e  desde que não 
esteja disponível um meio alternativo não 
patenteado igualmente eficiente e eficaz 
para alcançar tal interoperabilidade, essa 
utilização não deve ser considerada uma 
violação de patente, o mesmo acontecendo 
com o desenvolvimento, o ensaio, a 
elaboração, a oferta para venda ou licença 
e a importação de programas que utilizem 
desse modo a técnica patenteada.

Or. en

Justificação

A interoperabilidade dos sistemas de processamento de dados (por exemplo, computadores) 
está na base da economia da informação e permite uma concorrência leal entre todos os 
operadores, grandes e pequenos.

O artigo 6º do Conselho refere-se apenas à isenção prevista pela directiva relativa à 
protecção jurídica dos programas de computador. Isto significa que um programador de 
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software está autorizado a descobrir a forma de tornar o seu sistema de processamento de 
dados interoperável com o de um concorrente, mas depois não pode necessariamente utilizar 
o conhecimento que adquiriu, uma vez que este pode estar protegido por patentes.

Esta alteração assegura que as patentes também não podem ser utilizadas para impedir a 
interoperabilidade. Foi aprovada sob uma forma quase idêntica pela Comissão da Indústria, 
da Investigação e da Energia e pela Comissão dos Assuntos Jurídicos, antes da primeira 
leitura (”sistemas de tratamento de dados” em vez de “sistemas ou redes informáticos”). Na 
primeira leitura, foi aprovada uma versão de alcance mais geral (393 votos a favor, 35 
contra), que figura no artigo 9º da versão consolidada.

A expressão ”com o único fim” remete para o espírito da versão inicial da isenção relativa à 
interoperabilidade (que é mais limitada) da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia e da Comissão dos Assuntos Jurídicos, a qual também foi apoiada pelo Luxemburgo 
e por vários outros Estados-Membros no Conselho (mas não foi aprovada).
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ALTERAÇÃO 83
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 83
Considerando 6

(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). 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.

(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). 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. Tal significa que a 
patenteabilidade deverá ser limitada 
eficazmente no que se refere a conceitos 
gerais como “invenção”, “tecnologia” e 
“indústria”, de molde a evitar, 
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simultaneamente, excepções não 
sistemáticas e extensões não controláveis, 
que funcionariam ambas como entraves ao 
comércio livre. Por conseguinte, são 
patenteáveis as invenções em todos os 
domínios das ciências naturais aplicadas, 
enquanto as invenções em domínios como a 
matemática, o tratamento de dados e a 
lógica organizativa não são patenteáveis 
independentemente de se utilizar, ou não, 
um computador para a respectiva 
implementação.

Or. en

Justificação

É preciso deixar claro que existem limites para aquilo que poderá ser abarcado pela 
expressão “domínios da tecnologia”, nos termos do artigo 27º do Acordo TRIPS, e que este 
artigo não se destina a autorizar uma patenteabilidade ilimitada, mas sim a evitar fricções no 
comércio livre, que possam ser causadas por excepções indevidas, assim como por extensões 
indevidas da patenteabilidade. Esta interpretação do Acordo TRIPS é confirmada 
indirectamente pelas pressões exercidas no ano passado pelo Governo dos EUA contra o 
artigo 27º do Acordo TRIPS, com base no facto de este excluir as patentes de métodos 
empresariais, que o Governo dos EUA pretende regulamentar pelo novo projecto de Tratado 
sobre o Direito Material de Patentes.

Na sua primeira leitura, o Parlamento suprimiu este considerando, pelo que a alteração que 
propunha a modificação supramencionada não foi votada. É melhor suprimir do que manter 
o original, mas é preferível proceder à clarificação relativamente à aplicabilidade e 
interpretação do Acordo TRIPS.
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ALTERAÇÃO 84
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 84
Considerando 7

(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.

(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 aplica-se, 
dado que esses temas e actividades não 
pertencem a um domínio da tecnologia.

Or. en
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Justificação

O artigo 52º da Convenção sobre a Patente Europeia (CPE) estipula que os programas de 
computador etc., não são invenções na acepção do Direito das patentes, ou seja, que um 
sistema que consiste em hardware informático genérico e numa combinação de regras de 
cálculo que aquele opera não pode ser objecto de uma patente. Não estipula que esses 
sistemas possam ser patenteados mediante expressões tais como " enquanto tais" ou 
"técnico". Esta alteração reitera o artigo 52º da CPE. Note-se que a exclusão de programas 
de computador não é uma excepção, mas faz parte da disposição que define o que se entende 
por "invenção".

Esta alteração corresponde ao considerando 7 do texto consolidado da primeira leitura do 
PE.
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ALTERAÇÃO 85
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 85
Considerando 9

(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.

(9) As patentes são direitos de exclusividade 
temporários concedidos pelo Estado aos 
inventores com o fim de estimular o 
progresso técnico. Para que o sistema 
funcione conforme o pretendido, as  
condições de concessão de patentes e as 
respectivas modalidades de aplicação têm  
de ser cuidadosamente concebidas. 
Impõe-se, em particular, conter dentro de  
limites razoáveis corolários inevitáveis do 
sistema de patentes, como a restrição da 
liberdade de criação e dos direitos dos 
utilizadores ou a  incerteza jurídica e os 
efeitos anti-concorrenciais.

Or. en

Justificação

Os inovadores podem tirar proveito da sua criatividade sem patentes. A questão de saber se 
os direitos de patente protegem ou prejudicam a inovação ou se actuam no interesse da 
sociedade na globalidade só pode ser resolvida através de um estudo empírico e não por 
declarações dogmáticas na legislação.
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30.6.2005 A6-0207/86

ALTERAÇÃO 86
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 86
Considerando 10

(10) Nos termos da Directiva 91/250/CEE 
do Conselho, de 14 de Maio de 1991,  
relativa à protecção jurídica dos programas 
de computador, 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.

(10) Nos termos da Directiva 91/250/CEE 
do Conselho, de 14 de Maio de 1991, 
relativa à protecção jurídica dos programas 
de computador, a propriedade de programas 
de computador é adquirida mediante  
direitos de autor. As ideias e princípios 
gerais subjacentes a um programa de  
computador devem permanecer de 
utilização livre, para  que muitos criadores 
diferentes possam obter, em simultâneo, a 
propriedade de criações individuais neles 
baseadas.

Or. en

Justificação

Os direitos de autor não se aplicam apenas a obras literárias, mas também a livros escolares, 
manuais de instruções, programas de computador e todos os tipos de estruturas de 
informação. Os direitos de autor são o sistema da propriedade intelectual para programas de 
computador e não só um sistema para um aspecto literário dos mesmos.
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ALTERAÇÃO 87
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 87
Considerando 12

(12) É uma condição para as invenções em 
geral, para que envolvam uma actividade  
inventiva, que dêem um contributo técnico 
para o progresso  tecnológico.

(12) É uma condição para as invenções em 
geral, para que envolvam uma actividade  
inventiva, que dêem impreterivelmente um 
contributo técnico para o progresso  
tecnológico. O contributo técnico deve ser 
novo e não deve ser óbvio para um perito 
na matéria. Não havendo contributo 
técnico, não há matéria patenteável nem 
invenção.

Or. en

Justificação

Esta alteração foi inserida de novo pelo Conselho. Visa reforçar a consagração legal da 
doutrina do IEP do “contributo técnico da actividade inventiva”. É no invento que reside o 
contributo para o progresso tecnológico e, para que esse contributo seja patenteável, tem 
(entre outras coisas) de envolver uma actividade inventiva. E não o oposto.
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30.6.2005 A6-0207/88

ALTERAÇÃO 88
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 88
Considerando 13

(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.

(13) Assim sendo, uma inovação que não dê 
um contributo técnico para o progresso 
tecnológico não é uma invenção na acepção 
do Direito das Patentes.

Or. en

Justificação

O texto do Conselho declara que os programas de computador são invenções técnicas. 
Elimina o requisito independente da invenção ("contributo técnico"), integrando-o no 
requisito de não ser óbvio ("actividade inventiva" ), o que conduz a incoerência teórica e a 
consequências práticas indesejáveis, como é explicado circunstanciadamente na justificação 
da alteração ao artigo 4º.



AM\573055PT.doc PE 360.560v01-00

PT PT

30.6.2005 A6-0207/89

ALTERAÇÃO 89
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 89
Considerando 16

(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.

(16) Além disso, um algoritmo é 
intrinsecamente não técnico, não podendo, 
por isso, constituir uma invenção de carácter 
técnico. 

Or. en

Justificação

A natureza do problema resolvido deverá ser irrelevante em termos de patenteabilidade. É a 
natureza da solução que conta. Os problemas não são inventados, mas as soluções sim, e é a 
invenção que tem de ser técnica (ou ter um carácter técnico).
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30.6.2005 A6-0207/90

ALTERAÇÃO 90
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 90
Considerando 19

(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.

Suprimido

Or. en

Justificação

 À semelhança do considerando 13 do Conselho, esta alteração afirma que existem invenções 
não técnicas. Ver a justificação da alteração ao considerando 13 para mais informações.
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30.6.2005 A6-0207/91

ALTERAÇÃO 91
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 91
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Não se considera que as invenções 
assistidas por computador constituam um 
contributo técnico suplementar só porque 
fazem uma melhor utilização dos recursos 
de processamento de dados, como, por 
exemplo, o tempo de processamento ou o 
espaço de armazenamento.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflecte a actual jurisprudência na Alemanha e uma decisão semelhante no 
processo "Gale's application" (Reino Unido).

 Nas palavras da magistratura do Tribunal Federal de Patentes alemão (BPatG, Decisão de 
26 de Março de 2002, 17 W (pat) 69/98), o requerente considera como indicação decisiva da 
tecnicidade do método o facto de se basear num problema técnico. Uma vez que o método 
não necessita de um dicionário, o espaço de memória para o incorporar pode ser 
poupado.(...) No que diz respeito ao problema técnico, este apenas pode ser considerado 
como uma indicação, mas não como prova de tecnicidade do processo. Se fosse atribuído um 
carácter técnico à implementação por computador de processos não técnicos simplesmente 
por apresentar características específicas diferentes, como a necessidade de menor tempo de 
tratamento ou menos espaço de armazenagem, a consequência seria que qualquer 
implementação por computador teria que ser considerada como de carácter técnico. Isto 
porque qualquer processo distinto teria características de implementação distintas que lhe 



AM\573055PT.doc PE 360.560v01-00

PT PT

permitiriam poupar tempo de tratamento ou espaço de armazenamento. Estas propriedades, 
pelo menos no caso vertente, não se baseiam numa realização técnica, mas resultam do 
método não técnico escolhido. Se o facto de tal problema ser resolvido pudesse ser razão 
suficiente para atribuir carácter técnico a uma implementação por computador, então toda a 
implementação de um método não técnico deveria ser patenteável, o que, porém, seria contra 
a conclusão do Tribunal Federal de Justiça de que a exclusão legal de programas de 
computador da patenteabilidade não nos permite adoptar uma abordagem que desse 
qualquer indicação enquadrada em instruções patenteáveis orientadas para os 
computadores.
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30.6.2005 A6-0207/92

ALTERAÇÃO 92
apresentada por Francis Wurtz, Vittorio Emanuele Agnoletto, Ilda Figueiredo, Umberto 
Guidoni, Erik Meijer, Marco Rizzo e Vladimír Remek, em nome do Grupo GUE/NGL

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 92
Considerando 11

(11) Para que qualquer invenção seja 
considerada patenteável, deverá ter um 
carácter técnico e, consequentemente, 
pertencer a um domínio da tecnologia.

(11) Para que qualquer inovação seja 
considerada uma invenção patenteável, 
deverá ter um carácter técnico e, 
consequentemente, pertencer a um domínio 
da tecnologia.

Or. en

Justificação

O texto do Conselho não é conforme com o artigo 52º da CPE. O nº 2 do artigo 52º da CPE 
enumera exemplos de não inventos. Não é admissível considerá-los inventos e, depois, 
avaliar o seu carácter técnico. Além disso, não se pode inferir do artigo 52º da CPE que 
todas as inovações técnicas são inventos, mas com base numa tradição unânime da Lei de 
Patente pode assumir-se que todas as intenções têm um carácter técnico.


