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5.9.2018 A8-0245/120 

Alteração  120 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artigo 6.º – n.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

O artigo 5.º, n.º 5, e o artigo 6.º, n.º 4, 

primeiro, terceiro e quinto parágrafos, da 

Diretiva 2001/29/CE são aplicáveis às 

exceções e limitações previstas no presente 

título. 
 

O artigo 5.º, n.º 5, e o artigo 6.º, n.º 4, 

primeiro, terceiro e quinto parágrafos, da 

Diretiva 2001/29/CE são aplicáveis às 

exceções e limitações previstas no presente 

título. É proibido afastar contratualmente 

as exceções previstas no Título II da 

presente Diretiva.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Alteração  121 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artigo 7.º 

 

Proposta de resolução Alteração 

Utilização de obras que deixaram de ser 

comercializadas por instituições 

responsáveis pelo património cultural 

1. Os Estados-Membros devem prever 

que, sempre que uma entidade de gestão 

coletiva, em nome dos seus sócios, 

conceder uma licença não exclusiva para 

fins não comerciais a uma instituição 

responsável pelo património cultural para 

a digitalização, distribuição, comunicação 

ao público ou colocação à disposição de 

obras que deixaram de ser 

comercializadas ou outro material 

protegido que fazem permanentemente 

parte da coleção da instituição, essa 

licença não exclusiva pode ser alargada 

ou considerada aplicável aos titulares de 

direitos da mesma categoria dos que são 

abrangidos pela licença e não são 

representados pela entidade de gestão 

coletiva, desde que: 

a) A entidade de gestão coletiva seja, 

com base em mandatos de titulares de 

direitos, amplamente representativa dos 

titulares de direitos na categoria de obras 

ou outro material protegido e dos direitos 

que são objeto da licença; 

b) Seja garantida a igualdade de 

tratamento de todos os titulares de direitos 

Utilização de obras que deixaram de ser 

comercializadas por instituições 

responsáveis pelo património cultural 

1. Os Estados-Membros, atendendo à 

sua realidade e das suas legislações, 
devem contribuir para a construção de 

regimes simplificados que estabeleçam a 

liberdade de acesso, para fins não 

comerciais, de obras comercialmente 

esgotadas que integrem coleções e sejam 

disponibilizadas em linha por instituições 

responsáveis pelo património cultural. 
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em relação às condições da licença; 

c) Todos os titulares de direitos 

possam, em qualquer momento, opor-se a 

que as suas obras ou outro material 

protegido sejam considerados como tendo 

deixado de ser comercializados, bem como 

excluir a aplicação da licença às suas 

obras ou outro material protegido. 

2. Considera-se que uma obra ou 

outro material protegido deixaram de ser 

comercializados quando toda a obra ou 

outro material protegido, em todas as suas 

traduções, versões e manifestações, não 

estiverem acessíveis ao público através 

dos canais habituais de comércio e não se 

possa esperar razoavelmente que se 

tornem acessíveis ao público. 

Os Estados-Membros, em consulta com os 

titulares de direitos, as entidades de gestão 

coletiva e as instituições responsáveis pelo 

património cultural, devem assegurar que 

os requisitos utilizados para determinar se 

as obras e outro material protegido podem 

ser autorizados em conformidade com o 

n.º 1 não excedem o necessário e razoável 

e não excluem a possibilidade de 

determinar o estatuto de uma coleção no 

seu conjunto como tendo deixado de ser 

comercializada, quando for razoável 

presumir que todas as obras ou outro 

material protegido da coleção tenham 

deixado de ser comercializados. 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que são adotadas medidas 

adequadas de publicidade no que diz 

respeito: 

a) A considerar obras ou outro 

material protegido como tendo deixado de 

ser comercializados; 

b) À licença, nomeadamente à sua 

aplicação aos titulares de direitos não 

representados; 

c) À possibilidade de oposição dos 

titulares de direitos, referida no n.º 1, 
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alínea c); 

nomeadamente durante um período 

razoável antes de as obras ou outro 

material protegido serem digitalizados, 

distribuídos, comunicados ao público ou 

colocados à disposição. 

4. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as licenças a que se refere 

o n.º 1 são solicitadas por uma entidade 

de gestão coletiva que é representativa do 

Estado-Membro, nos casos em que: 

a) As obras ou fonogramas foram 

publicados pela primeira vez ou, na falta 

de publicação, difundidos pela primeira 

vez, exceto no caso de obras 

cinematográficas e audiovisuais; 

b) Os produtores das obras têm a sua 

sede ou residência habitual, no caso de 

obras cinematográficas e audiovisuais; ou 

c) A instituição responsável pelo 

património cultural é determinada nos 

termos das alíneas a) e b), quando, após 

esforços razoáveis, não foi possível 

determinar o Estado-Membro ou país 

terceiro. 

5. Os n.os 1, 2 e 3 não se aplicam às 

obras ou outro material protegido de 

nacionais de países terceiros, exceto se as 

alíneas a) e b) do n.º 4 forem aplicáveis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Alteração  122 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artigo 8.º 

 

Proposta de resolução Alteração 

Utilizações transnacionais 

1. As obras ou outro material 

protegido abrangidos por uma licença 

concedida nos termos do artigo 7.º podem 

ser utilizados pela instituição responsável 

pelo património cultural, em 

conformidade com as condições da 

licença, em todos os Estados-Membros. 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações que 

permitem a identificação das obras ou 

outro material protegido abrangidos por 

uma licença concedida nos termos do 

artigo 7.º, bem como as informações sobre 

a possibilidade de oposição dos titulares 

de direitos a que se refere o artigo 7.º, n.º 

1, alínea c), são colocadas à disposição do 

público num portal em linha único 

durante, pelo menos, seis meses antes de 

as obras ou outro material protegido 

serem digitalizados, distribuídos, 

comunicados ao público ou colocados à 

disposição em Estados-Membros que não 

aquele em que a licença é concedida, e 

durante toda a duração da licença. 

3. O portal a que se refere o n.º 2 

deve ser criado e gerido pelo Instituto da 

Propriedade Intelectual da União 

Europeia, nos termos do Regulamento 

Utilizações transnacionais 

1. A fim de promover a liberdade de 

acesso e partilha de conhecimento, as 

utilizações transnacionais de obras ou 

outro material protegido abrangidos pelo 

artigo 7.º devem ser estimuladas e 

aprofundadas numa base de cooperação 

entre os Estados-Membros. 
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(UE) n.º 386/2012. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Alteração  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Artigo 11.º 

 

Proposta de resolução Alteração 

Artigo 11.º 

Proteção de publicações de imprensa no 

que diz respeito a utilizações digitais 

1. Os Estados-Membros devem 

conferir aos editores de publicações de 

imprensa os direitos previstos no artigo 2.º 

e no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 

2001/29/CE relativos à utilização digital 

das suas publicações de imprensa. 

2. Os direitos a que se refere o n.º 1 

não prejudicam os direitos conferidos pela 

legislação da União a autores e outros 

titulares de direitos, no que se refere às 

obras e outro material protegido que 

integram uma publicação de imprensa. 

Tais direitos não podem ser invocados 

contra os autores e outros titulares de 

direitos e, em particular, não podem 

privá-los do direito de exploração das 

suas obras e outro material protegido de 

forma independente da publicação de 

imprensa em que estão integrados. 

3. Os artigos 5.º a 8.º da Diretiva 

2001/29/CE e a Diretiva 2012/28/UE são 

aplicáveis, mutatis mutandis, no 

respeitante aos direitos previstos no n.º 1. 

4. Os direitos previstos no n.º 1 

caducam 20 anos após a publicação da 

publicação de imprensa. O prazo é 

Suprimido 
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calculado a partir do primeiro dia de 

janeiro do ano seguinte à data de 

publicação. 
 

Or. pt 

Justification 

Estudos realizados em alguns Estados-Membros que adotaram as soluções preconizadas pela 

Comissão Europeia revelam resultados contraditórios e, em certa medida, preocupantes e 

contrários aos objetivos visados. Esta realidade justifica uma reflexão mais aturada sobre as 

soluções a implementar, pelo que se propõe que estas questões não sejam abordadas no 

âmbito desta diretiva. 

 

 


