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6.9.2018 A8-0245/146 

Alteração  146 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 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. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/147 

Alteração  147 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 39 

 
Texto da Comissão Alteração 

(39) A colaboração entre 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 e os 

titulares de direitos é essencial para o 

funcionamento das tecnologias, tais como 

tecnologias de reconhecimento de 

conteúdos. Nesses casos, os titulares de 

direitos devem fornecer os dados 

necessários para os serviços identificarem 

os seus conteúdos e os serviços devem ser 

transparentes com os titulares de direitos 

no que diz respeito às tecnologias 

implantadas, a fim de permitir a avaliação 

da sua adequação. Os serviços devem, em 

especial, facultar aos titulares de direitos 

informações sobre o tipo de tecnologias 

utilizadas, a forma como são utilizadas e a 

sua taxa de sucesso no reconhecimento 

dos conteúdos dos titulares de direitos. 

Essas tecnologias devem também permitir 

que os titulares de direitos obtenham 

informações dos prestadores de serviços 

da sociedade da informação sobre a 

utilização dos conteúdos cobertos por um 

acordo. 

(39) Se os titulares de direitos não 

pretenderem celebrar acordos de 

licenciamento, os Estados-Membros 

devem prever a cooperação de boa-fé 

entre os prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha e os 

titulares de direitos, por forma a 

assegurar que as obras ou outro material 

protegido não estejam disponíveis nos 

seus serviços. A cooperação entre os 

prestadores de serviços de conteúdos em 

linha e os titulares de direitos não deve 

levar a que se impeça a disponibilização 

de obras ou outro material protegido que 

não violem os direitos de autor, incluindo 

as obras e o material protegido 

abrangidos por uma exceção ou limitação 

aos direitos de autor. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/148 

Alteração  148 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 39-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (39-A) Os Estados-Membros devem 

assegurar que os prestadores de serviços 

de partilha de conteúdos em linha a que 

se refere o n.º 1 estabeleçam mecanismos 

de reclamação e recurso céleres e eficazes 

para os utilizadores, caso a cooperação a 

que refere o n.º 2-A conduza à eliminação 

injustificada dos seus conteúdos. 

Qualquer queixa apresentada ao abrigo 

destes mecanismos deve ser tratada sem 

demora injustificada. Os titulares de 

direitos devem justificar razoavelmente as 

suas decisões para evitar a rejeição 

arbitrária das queixas. Além disso, em 

conformidade com a Diretiva 95/46/CE, a 

Diretiva 2002/58/CE e o Regulamento 

geral sobre a proteção de dados, a 

cooperação não deve levar a qualquer 

identificação dos utilizadores individuais 

nem ao tratamento dos seus dados 

pessoais. Os Estados-Membros devem 

também assegurar que os utilizadores 

tenham acesso a uma instância 

independente para a resolução de litígios, 

bem como a um tribunal ou a outra 

autoridade judicial pertinente para 

reivindicar a utilização de uma exceção 

ou limitação no que se refere às regras em 

matéria de direitos de autor. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Alteração  149 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 39-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (39-B) Logo que possível após a entrada 

em vigor da presente diretiva, a Comissão 

e os Estados-Membros devem organizar 

diálogos entre as partes interessadas para 

harmonizar e definir melhores práticas. 

Devem emitir orientações para assegurar 

o funcionamento dos acordos de 

licenciamento e a cooperação entre os 

prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha e os titulares de 

direitos para a utilização das suas obras 

ou outro material na aceção da presente 

diretiva. Aquando da definição de 

melhores práticas, devem ser tidos em 

especial consideração os direitos 

fundamentais e a utilização de exceções e 

limitações. Deve também ser dada 

especial atenção à necessidade de garantir 

que os encargos para as PME continuem 

a ser apropriados e que seja evitado o 

bloqueio automático dos conteúdos. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Alteração  150 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 2 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) «Prestador de serviços de partilha 

de conteúdos em linha», o prestador de 

um serviço da sociedade da informação 

que tem como um dos seus principais 

objetivos armazenar e facilitar o acesso do 

público a uma quantidade significativa de 

obras ou outro material protegido por 

direitos de autor carregados pelos seus 

utilizadores, que são otimizados e 

promovidos pelo serviço para fins 

lucrativos. As microempresas e as 

pequenas empresas na aceção do título I 

do anexo da Recomendação 2003/361/CE 

da Comissão e os serviços que atuem para 

fins não comerciais, como as 

enciclopédias em linha, e os prestadores 

de serviços em linha cujo conteúdo é 

descarregado com a autorização de todos 

os titulares de direitos em causa, como os 

repositórios educativos ou científicos, não 

devem ser considerados prestadores de 

serviços de partilha de conteúdos em 

linha, na aceção da presente diretiva. Os 

prestadores de serviços em nuvem para 

uso individual que não facilitam o acesso 

direto do público, as plataformas de 

desenvolvimento de software de código 

aberto e os mercados em linha que 

tenham como principal atividade a venda 

a retalho de bens físicos em linha, não 

devem ser considerados prestadores de 

serviços de partilha de conteúdos em 
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linha, na aceção da presente diretiva; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Alteração  151 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

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. 

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, para que possam obter uma 

remuneração justa e proporcionada pela 
utilização digital das suas publicações de 

imprensa por parte dos prestadores de 

serviços da sociedade da informação. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Alteração  152 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os direitos a que se refere o n.º 1 

não impedem a utilização legítima, 

privada e não comercial de publicações de 

imprensa por utilizadores individuais. 

Or. en 

 


