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6.9.2018 A8-0245/170 

Alteração  170 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) A rápida evolução tecnológica 

continua a mudar a forma como as obras e 

outro material protegido são criados, 

produzidos, distribuídos e explorados. 

Continuam a surgir novos modelos 

empresariais e novos intervenientes. Os 

objetivos e princípios estabelecidos pelo 

quadro dos direitos de autor da UE 

continuam a ser válidos. No entanto, a 

insegurança jurídica mantém-se, tanto para 

os titulares de direitos como para os 

utilizadores, no que diz respeito a 

determinadas utilizações – inclusive além-

fronteiras – de obras e outro material 

protegido no contexto digital. Tal como 

referido na Comunicação da Comissão 

intitulada «Rumo a um quadro de direitos 

de autor moderno e mais europeu»26, é 

necessário, em alguns domínios, adaptar e 

completar o atual quadro dos direitos de 

autor da UE. A presente diretiva estabelece 

normas para adaptar certas exceções e 

limitações aos meios digital e 

transnacional, bem como medidas para 

agilizar determinadas práticas de 

licenciamento no âmbito da difusão de 

obras que deixaram de ser comercializadas 

e da disponibilidade em linha de obras 

audiovisuais em plataformas de vídeo a 

pedido, com vista a garantir um acesso 

mais alargado aos conteúdos. A fim de 

promover um mercado dos direitos de 

(3) A rápida evolução tecnológica 

continua a mudar a forma como as obras e 

outro material protegido são criados, 

produzidos, distribuídos e explorados. 

Continuam a surgir novos modelos 

empresariais e novos intervenientes. Os 

objetivos e princípios estabelecidos pelo 

quadro dos direitos de autor da UE 

continuam a ser válidos. No entanto, a 

insegurança jurídica mantém-se, tanto para 

os titulares de direitos como para os 

utilizadores, no que diz respeito a 

determinadas utilizações – inclusive além-

fronteiras – de obras e outro material 

protegido no contexto digital. Tal como 

referido na Comunicação da Comissão 

intitulada «Rumo a um quadro de direitos 

de autor moderno e mais europeu»26, é 

necessário, em alguns domínios, adaptar e 

completar o atual quadro dos direitos de 

autor da UE. A presente diretiva estabelece 

normas para adaptar certas exceções e 

limitações aos meios digital e 

transnacional, bem como medidas para 

agilizar determinadas práticas de 

licenciamento no âmbito da difusão de 

obras que deixaram de ser comercializadas 

e da disponibilidade em linha de obras 

audiovisuais em plataformas de vídeo a 

pedido, com vista a garantir um acesso 

mais alargado aos conteúdos. A fim de 

promover um mercado dos direitos de 
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autor que funcione corretamente, devem 

existir igualmente normas relativas aos 

direitos no domínio das publicações, à 

utilização de obras e outro material por 

prestadores de serviços em linha que 

conservam e permitem o acesso a 

conteúdos carregados pelos utilizadores e 

à transparência dos contratos dos autores e 

artistas intérpretes ou executantes. 

autor que funcione corretamente, devem 

existir igualmente normas relativas à 

transparência dos contratos dos autores e 

artistas intérpretes ou executantes. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Alteração  171 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 21-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) A fim de permitir que os cidadãos 

e os consumidores beneficiem plenamente 

das oportunidades oferecidas pelas novas 

tecnologias, o comodato público de obras 

literárias, incluindo o comodato 

eletrónico, deve ser permitido no mercado 

interno. O conceito de comodato, na 

aceção do artigo 1.º, n.º 1, do artigo 2.º, 

n.º 1, alínea b), e do artigo 6.º, n.º 1, da 

Diretiva 2006/115/CE, abrange o 

comodato não só de livros físicos, como 

também das respetivas cópias digitais. Se 

os Estados-Membros aplicarem a 

derrogação prevista no artigo 6.º da 

Diretiva 2006/115/CE, as bibliotecas 

devem poder adquirir qualquer livro físico 

no mercado. Uma vez adquiridos, podem 

emprestá-los sem restrições decorrentes 

de cláusulas contratuais ou outras 

medidas de proteção impeditivas do 

exercício de exceções e limitações aos 

direitos de autor. Estas disposições 

deverão aplicar-se igualmente aos livros 

eletrónicos. A fim de garantir a segurança 

jurídica e a harmonização no mercado 

interno, os Estados-Membros devem 

assegurar que a exceção ao direito 

exclusivo de comodato público 

estabelecido no artigo 6.º da Diretiva 

2006/115/CE seja obrigatória. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Alteração  172 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 28-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) A fim de fundamentar o objetivo 

público geral de aumentar o acesso e 

favorecer a difusão de conteúdo criativo, 

informações e conhecimento, bem como 

garantir a segurança jurídica no mercado 

interno, deve introduzir-se uma definição 

de domínio público. Deve destacar-se 

igualmente o principal objetivo da 

maioria dos autores, artistas intérpretes 

ou executantes e criadores, que é 

primordialmente o desenvolvimento e 

prosperidade do ser humano e da 

sociedade, e não o potencial ganho 

económico. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Alteração  173 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 28-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (28-B) Reveste-se da maior importância 

esclarecer que, quando uma obra ou 

outro material protegido é do domínio 

público, qualquer reprodução fiel, seja 

analógica ou digital, da referida obra ou 

material protegido, que não constitua 

uma obra ou material novo ou 

transformador, deve permanecer no 

domínio público. O domínio público deve 

englobar as obras e outro material cujos 

direitos de autor tenham caducado, nunca 

tenham existido ou tenham sido 

voluntariamente renunciados pelos 

respetivos titulares. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Alteração  174 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 28-C (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (28-C) Aquando da caducidade dos 

direitos de autor sobre uma obra ou outro 

material, pode ser extremamente difícil 

estabelecer que a referida obra ou 

material passou para o domínio público. 

É possível que as obras ou outro material 

do domínio público nunca sejam 

identificados, prejudicando assim o acesso 

a conteúdos, informações e 

conhecimento. Os Estados-Membros 

devem permitir aos autores, aos artistas 

intérpretes ou executante e aos produtores 

que não pretendam ter as respetivas obras 

ou outro material abrangidos por direitos 

de autor dedicá-los, no todo ou em parte, 

ao domínio público. De facto, deve 

reconhecer-se que o principal objetivo da 

maioria dos autores, artistas intérpretes 

ou executantes e criadores é 

primordialmente o desenvolvimento e 

prosperidade do ser humano e da 

sociedade, e não o potencial ganho 

económico. Neste contexto, os Estados-

Membros devem incentivar a utilização de 

licenças adequadas equivalentes a 

domínio público (por exemplo, «Creative 

Commons»). Tal ajudaria os autores, os 

artistas intérpretes ou executantes e os 

produtores a esclarecer perante os 

potenciais novos utilizadores que a obra é 

do domínio público, aumentando deste 

modo a difusão de conteúdos, 
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informações e conhecimento. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Alteração  175 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 31 

 
Texto da Comissão Alteração 

(31) Uma imprensa livre e pluralista é 

indispensável para assegurar um 

jornalismo de qualidade e o acesso dos 

cidadãos à informação, proporcionando 

igualmente uma contribuição 

fundamental para o debate público e o 

correto funcionamento de uma sociedade 

democrática Na transição da edição 

impressa para a imprensa digital, os 

editores de publicações de imprensa 

enfrentam problemas relacionados com o 

licenciamento da exploração em linha das 

suas publicações e com a recuperação dos 

seus investimentos. Se os editores das 

publicações de imprensa não forem 

reconhecidos como titulares de direitos, o 

licenciamento e a correta aplicação no 

meio digital é, muitas vezes, complexa e 

ineficiente. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Alteração  176 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

(32) A contribuição em termos 

financeiros e organizativos dos editores 

para a produção de publicações de 

imprensa tem de ser reconhecida e mais 

encorajada, a fim de garantir a 

sustentabilidade do setor da edição. É, 

portanto, necessário estabelecer à escala 

da União uma proteção jurídica 

harmonizada para publicações de 

imprensa no âmbito das utilizações 

digitais. Esta proteção deve ser garantida 

de modo eficaz através da introdução, no 

direito da União, de direitos conexos ao 

direito de autor para a reprodução e 

colocação à disposição do público de 

publicações de imprensa no âmbito das 

utilizações digitais. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Alteração  177 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

(33) Para efeitos da presente diretiva, é 

necessário definir o conceito de 

publicação de imprensa de uma forma 

que abranja apenas publicações 

jornalísticas, publicadas por um prestador 

de serviços, atualizadas periódica ou 

regularmente em todos os suportes, para 

fins de informação e entretenimento. 

Essas publicações incluiriam, por 

exemplo, jornais diários, revistas 

semanais ou mensais de interesse geral ou 

específico e sítios Web de notícias. As 

publicações periódicas com fins 

científicos ou académicos, tais como 

revistas científicas, não devem ser 

abrangidas pela proteção concedida às 

publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva. Esta proteção não 

abrange a utilização de hiperligações, que 

não constitui uma comunicação ao 

público. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Alteração  178 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

(34) Os direitos concedidos aos editores 

de imprensa ao abrigo da presente 

diretiva devem semelhantes aos direitos de 

reprodução e de colocação à disposição 

do público previstos na Diretiva 

2001/29/CE, no que diz respeito às 

utilizações digitais. Devem igualmente ser 

sujeitos às mesmas disposições em 

matéria de exceções e limitações 

aplicáveis aos direitos previstos na 

Diretiva 2001/29/CE, incluindo a exceção 

sobre citações para fins de crítica ou 

análise, prevista no artigo 5.º, n.º 3, alínea 

d), da referida diretiva. 

Suprimido 

Or. en 

 


