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ALTERAÇÃO 156
apresentada por Marco Pannella, Emma Bonino e outros

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 156
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
O tratamento de dados não deve ser 
considerado um domínio da tecnologia, na 
acepção do Direito das Patentes, e as 
inovações no domínio do tratamento de 
dados não devem consideradas invenções, 
na acepção do Direito das Patentes. O 
tratamento, a manipulação e a 
apresentação da informação não pertencem 
a um domínio da tecnologia, mesmo que, 
para os realizar, sejam utilizados aparelhos 
técnicos.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica o artigo 27º do Acordo TRIPS através de uma definição negativa de 
“domínio da tecnologia”.

O processamento de dados é um ramo da matemática, uma actividade mental cujos avanços 
inovadores são do domínio do abstracto, e cujos aspectos técnicos, quando existem, são 
conhecidos e triviais. Esta alteração não afecta de modo algum a patenteabilidade dos 
próprios computadores, ou de qualquer progresso envolvido na implementação da máquina 
de processamento de dados abstractos em silicone, madeira ou ADN.

Para sermos rigorosos, a alteração nem sequer exclui o software da patenteabilidade. Mais 
precisamente, proíbe certas interpretações extensivas do artigo 27º do Acordo TRIPS que têm 
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sido utilizadas para tornear o artigo 52º da Convenção sobre a Patente Europeia e para 
reduzir significativamente a liberdade do poder judiciário para interpretar este artigo (ou 
seja, esta alteração garante que ninguém possa interpretar o Acordo TRIPS de um modo que 
o leve a exigir patentes de software, mas não diz se as permite ou não).
A presente alteração corresponde ao artigo 3º do texto consolidado da primeira leitura do 
PE.
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ALTERAÇÃO 157
apresentada por Marco Pannella, Emma Bonino e outros

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 157
Artigo 4, nº 1

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

1. Os programas de computador não 
constituem invenções, na acepção do 
Direito das Patentes.

Or. en

Justificação

O nº 2 do artigo 52º da Convenção sobre a Patente Europeia determina que os programas de 
computador não são considerados invenções, na acepção do Direito das Patentes. Afigura-se 
adequado transpor esta disposição para a legislação da UE. A disposição suplementar do nº 
3 do artigo 52º (a exclusão apenas diz respeito aos programas de computador considerados 
como tal) deve reflectir-se numa cláusula suplementar (alteração do nº 2 do artigo 4º), que 
também clarifique a disposição supramencionada. A legislação da UE deve ser mais clara do 
que o artigo 52º da Convenção e não o contrário.


