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6.9.2018 A8-0245/194 

Alteração  194 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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) É necessário reconhecer o 

interesse do público em participar na 

esfera pública sem condicionalismos 

excessivos resultantes de direitos 

exclusivos através de uma exceção no que 

respeita à utilização de representações de 

edifícios e estruturas permanentes. Os 

fotógrafos profissionais, autores e outros 

titulares de direitos, consumidores, 

utilizadores institucionais e prestadores de 

serviços usam predominantemente 

representações de obras com base nas 

exceções nacionais relativas à «liberdade 

de panorâmica» e deveriam beneficiar de 

segurança jurídica no que se refere à 

utilização transfronteiras. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/195 

Alteração  195 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. 

(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. Convém, por conseguinte, 

assegurar a sustentabilidade do setor da 

edição de publicações. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/196 

Alteração  196 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (31-A) Na transição da edição impressa 

para a imprensa digital, os editores de 

publicações de imprensa enfrentam de 

forma crescente problemas relacionados 

com o licenciamento da exploração em 

linha das suas publicações e com a 

recuperação dos seus investimentos. As 

publicações de imprensa contêm 

sobretudo obras literárias, mas incluem 

cada vez mais outros tipos de obras e 

material protegido, nomeadamente 

fotografias e vídeos. Devido ao grande 

número de autores e outros titulares de 

direitos envolvidos na criação de 

publicações de imprensa, a concessão de 

licenças e o exercício de direitos no 

quadro destas publicações são 

frequentemente complexos e ineficientes 

no ambiente digital. Os editores podem 

deparar-se com dificuldades, 

nomeadamente quando se trata de 

demonstrar que os direitos sobre essas 

obras e outro material protegido lhes 

foram cedidos ou concedidos para efeitos 

de conclusão de acordos de licenciamento 

ou de fazer valer os direitos ligados às 

suas publicações de imprensa. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/197 

Alteração  197 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (31-B) Os editores de publicações de 

imprensa devem adquirir todos os direitos 

económicos relevantes junto dos autores e 

de outros titulares de direitos para 

integrarem as suas obras ou outro 

material protegido numa publicação de 

imprensa. Este princípio deve continuar a 

aplicar-se. No entanto, o licenciamento e 

o exercício dos direitos adquiridos em 

relação a terceiros devem ser facilitados, 

não afetando, simultaneamente, as 

modalidades contratuais celebradas entre 

os editores de publicações de imprensa, 

por um lado, e os autores e outros 

titulares de direitos, por outro. Por 

conseguinte, é necessário prever, a nível 

da União, uma presunção ilidível, a fim 

de permitir que o editor seja considerado 

habilitado a celebrar acordos de 

licenciamento e a velar pelo respeito dos 

direitos de reprodução e de 

disponibilização ao público no quadro da 

utilização digital de obras e outro material 

protegido constantes de publicações de 

imprensa, na condição de o nome do 

editor figurar na publicação. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/198 

Alteração  198 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 A8-0245/199 

Alteração  199 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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. 

(33) Para efeitos da presente diretiva, é 

necessário definir o conceito de publicação 

de imprensa de uma forma que abranja 

apenas publicações jornalísticas, 

publicadas em qualquer suporte, incluindo 

em papel, e de forma a ser entendido 

como uma atividade económica que 

constitui uma prestação de serviços nos 

termos do direito da União. As 

publicações de imprensa que devem ser 

cobertas são as que têm por objetivo 

informar o grande público e que são 

periódica ou regularmente atualizadas. 

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 presunção 

de direitos concedida aos editores de 

publicações de imprensa prevista na 

presente diretiva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/200 

Alteração  200 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 
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6.9.2018 A8-0245/201 

Alteração  201 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 35 

 
Texto da Comissão Alteração 

(35) A proteção concedida aos editores 

de publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva não deve prejudicar os 

direitos dos autores e outros titulares de 

direitos no que respeita às obras e outro 

material protegido em que estão 

integrados, nomeadamente para determinar 

até onde os autores e outros titulares de 

direitos podem explorar as suas obras ou 

outro material protegido de forma 

independente da publicação de imprensa 

em que estão integrados. Por conseguinte, 

os editores de publicações de imprensa não 

devem poder invocar a proteção que lhes é 

conferida contra os autores e outros 

titulares de direitos. Tal não põe em causa 

acordos contratuais celebrados entre os 

editores de publicações de imprensa, por 

um lado, e os autores e outros titulares de 

direitos, por outro. 

(35) A presunção concedida aos 

editores de publicações de imprensa nos 

termos da presente diretiva não deve 

prejudicar os direitos dos autores e outros 

titulares de direitos no que respeita às obras 

e outro material protegido em que estão 

integrados, nomeadamente para determinar 

até onde os autores e outros titulares de 

direitos podem explorar as suas obras ou 

outro material protegido de forma 

independente da publicação de imprensa 

em que estão integrados. Por conseguinte, 

os editores de publicações de imprensa não 

devem poder invocar a presunção prevista 

na presente diretiva contra os autores e 

outros titulares de direitos ou contra 

outros utilizadores autorizados das 

mesmas obras e outro material protegido. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/202 

Alteração  202 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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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6.9.2018 A8-0245/203 

Alteração  203 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

como de reforçar a segurança jurídica e 

aumentar a confiança dos utilizadores. 
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