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5.9.2018 A8-0245/92 

Alteração  92 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 37 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(37) Ao longo dos últimos anos, o 

funcionamento do mercado de conteúdos 

em linha tornou-se mais complexo. Os 

serviços em linha que proporcionam 

acesso a conteúdos protegidos por direitos 

de autor carregados pelos utilizadores sem 

o envolvimento de titulares de direitos 
prosperaram e tornaram-se importantes 

fontes de acesso aos conteúdos em linha. 

Esta situação prejudica as possibilidades 

dos titulares de direitos para determinar 

se e em que condições as suas obras e 

outro material protegido são utilizados, 

bem como as possibilidades de obterem 

remuneração adequada para o efeito. 

(37) A evolução das tecnologias digitais 

conduziu ao aparecimento de novos 

modelos comerciais e reforçou o papel da 

Internet enquanto principal mercado para 
a distribuição de conteúdos protegidos por 

direitos de autor. Ao longo dos anos, os 

serviços em linha que permitem aos 
utilizadores carregar conteúdos e torná-

los acessíveis ao público prosperaram e 

tornaram-se importantes fontes de acesso 

aos conteúdos em linha, facilitando a 

diversidade de conteúdos e o acesso aos 

mesmos, embora constituam igualmente 

um desafio nos casos em que são 

carregados conteúdos protegidos por 

direitos de autor sem autorização prévia 

dos titulares dos direitos. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Alteração  93 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 37-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (37-A) Atualmente, o consumo de 

conteúdos criativos é maior do que nunca. 

Este consumo é facilitado pelas 

plataformas em linha e pelos serviços de 

agregação, que constituem uma forma de 

alargar o acesso às obras culturais e 

criativas e proporcionam às indústrias 

culturais e criativas oportunidades 

consideráveis para desenvolver novos 

modelos de negócio. Ao mesmo tempo, 

este aumento do consumo não se tem 

repercutido de forma comparável nas 

receitas dos artistas e autores. Uma das 

razões que pode explicar esta situação é 

falta de clareza relativamente ao estatuto 

desses serviços em linha ao abrigo da 

legislação relativa ao comércio eletrónico. 

Devem ser estudadas formas de garantir 

que este processo se desenrole com maior 

segurança jurídica e respeito por todas as 

partes interessadas, incluindo os artistas e 

os utilizadores, sendo importante 

assegurar a transparência e condições de 

concorrência equitativas. A Comissão 

deve elaborar orientações sobre a 

aplicação do quadro de responsabilidade 

dos intermediários, a fim de permitir que 

as plataformas em linha assumam as suas 

responsabilidades e cumpram as regras 

em matéria de responsabilidade, bem 
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como de reforçar a segurança jurídica e 

aumentar a confiança dos utilizadores. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Alteração  94 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 38 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(38) Nos casos em que os prestadores de 

serviços da sociedade da informação 

conservam e facultam ao público acesso a 

obras ou outro material protegido por 

direitos de autor carregados pelos 

utilizadores, excedendo assim a mera 

disponibilização de instalações físicas e 

executando um ato de comunicação ao 

público, estes são obrigados a celebrar 

acordos de licenciamento com os titulares 

de direitos, a menos que sejam elegíveis 

para a isenção de responsabilidade prevista 

no artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho34. 

(38) Nos casos em que os prestadores de 

serviços da sociedade da informação 

disponibilizam aos utilizadores serviços de 

armazenamento de conteúdos e facultam 

ao público acesso a conteúdos, e sempre 

que esta atividade não constitua um ato de 

comunicação ao público e não seja 

meramente técnica, automática e passiva, 

os prestadores de serviços da sociedade da 

informação devem ser obrigados a celebrar 

acordos de licenciamento com os titulares 

de direitos relativamente a obras ou outro 

material protegidos por direito de autor, a 

menos que sejam elegíveis para as 

isenções de responsabilidade previstos no 

artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

34 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 

aspetos legais dos serviços da sociedade de 

informação, em especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1-16). 

34 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos 

aspetos legais dos serviços da sociedade de 

informação, em especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno (JO L 178 de 17.7.2000, p. 1). 

Or. en 



 

AM\1162306PT.docx  PE624.050v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.9.2018 A8-0245/95 

Alteração  95 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 38 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito ao artigo 14.º, é 

necessário verificar se o prestador de 

serviços desempenha um papel ativo, 

incluindo através da otimização da 

apresentação das obras ou materiais 

carregados ou da sua promoção, 

independentemente da natureza dos meios 

utilizados para esse efeito. 

Suprimido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Alteração  96 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposta de diretiva 

Considerando 38 – parágrafo 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A fim de assegurar a correta aplicação dos 

acordos de licenciamento, os prestadores 

de serviços da sociedade da informação 

que conservam e facultam ao público 

acesso a grandes quantidades de obras ou 

outro material protegido por direitos de 

autor carregados pelos utilizadores devem 

adotar medidas adequadas e 

proporcionadas, tais como a aplicação de 

tecnologias eficazes, com vista a assegurar 

a proteção de obras ou outro material 

protegido. Esta obrigação deve aplicar-se 

igualmente aos prestadores de serviços da 

sociedade da informação que podem 

invocar a isenção de responsabilidade 

prevista no artigo 14.º da Diretiva 

2000/31/CE. 

A fim de assegurar a correta aplicação dos 

acordos de licenciamento, os prestadores 

de serviços da sociedade da informação 

que participam de forma ativa e direta nos 

carregamentos pelos utilizadores e na 

disponibilização e promoção de obras 

junto do público devem adotar medidas 

adequadas e proporcionadas, com vista a 

assegurar a proteção de obras ou outro 

material protegido. Tais medidas devem 

ser consentâneas com a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia e não devem impor uma 

obrigação geral aos prestadores de 

serviços da sociedade da informação no 

sentido de controlar a informação que 

transmitem ou armazenam, nos termos do 
artigo 15.º da Diretiva 2000/31/CE. 

Or. en 

 

 


