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21.3.2019 A8-0245/262

Alteração 262
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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.

Suprimido

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/263

Alteração 263
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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

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.

Suprimido

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.
A fim de assegurar a correta aplicação 
dos acordos de licenciamento, os 
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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.
_________________
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).

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/264

Alteração 264
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 

Suprimido
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da sociedade da informação sobre a 
utilização dos conteúdos cobertos por um 
acordo.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/265

Alteração 265
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Utilização de conteúdos protegidos por 
prestadores de serviços da sociedade da 

informação que armazenam e permitem o 
acesso a grandes quantidades de obras e 

outro material protegido carregados pelos 
seus utilizadores

1. Os prestadores de serviços da sociedade 
da informação que armazenam e facultam 
ao público acesso a grandes quantidades 
de obras ou outro material protegido 
carregados pelos seus utilizadores devem, 
em cooperação com os titulares de 
direitos, adotar medidas que assegurem o 
funcionamento dos acordos celebrados 
com os titulares de direitos relativos à 
utilização das suas obras ou outro 
material protegido ou que impeçam a 
colocação à disposição nos seus serviços 
de obras ou outro material protegido 
identificados pelos titulares de direitos 
através da cooperação com os prestadores 
de serviços. Essas medidas, tais como o 
uso de tecnologias efetivas de 
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reconhecimento de conteúdos, devem ser 
adequadas e proporcionadas. Os 
prestadores de serviços devem facultar aos 
titulares de direitos informações 
adequadas sobre o funcionamento e a 
implantação das medidas, bem como, se 
for caso disso, sobre o reconhecimento e a 
utilização das obras e outro material 
protegido.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços a que se 
refere o n.º 1 estabelecem mecanismos de 
reclamação e recurso para os utilizadores, 
em caso de litígio sobre a aplicação das 
medidas previstas no n.º 1.
3. Os Estados-Membros devem favorecer, 
sempre que adequado, a cooperação entre 
os prestadores de serviços da sociedade da 
informação e os titulares de direitos 
através de diálogos entre as partes 
interessadas com vista a definir melhores 
práticas, tais como tecnologias adequadas 
e proporcionadas de reconhecimento de 
conteúdos, tendo em conta, entre outros, a 
natureza dos serviços, a disponibilidade 
das tecnologias e a sua eficácia à luz da 
evolução tecnológica.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/266

Alteração 266
Tim Aker, Jörg Meuthen
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
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/267

Alteração 267
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, 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
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
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 
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de imprensa. O prazo é calculado a partir 
do primeiro dia de janeiro do ano seguinte 
à data de publicação.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/268

Alteração 268
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, 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
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Utilização de conteúdos protegidos por 
prestadores de serviços da sociedade da 

informação que armazenam e permitem o 
acesso a grandes quantidades de obras e 

outro material protegido carregados pelos 
seus utilizadores

1. Os prestadores de serviços da sociedade 
da informação que armazenam e facultam 
ao público acesso a grandes quantidades 
de obras ou outro material protegido 
carregados pelos seus utilizadores devem, 
em cooperação com os titulares de 
direitos, adotar medidas que assegurem o 
funcionamento dos acordos celebrados 
com os titulares de direitos relativos à 
utilização das suas obras ou outro 
material protegido ou que impeçam a 
colocação à disposição nos seus serviços 
de obras ou outro material protegido 
identificados pelos titulares de direitos 
através da cooperação com os prestadores 
de serviços. Essas medidas, tais como o 
uso de tecnologias efetivas de 
reconhecimento de conteúdos, devem ser 
adequadas e proporcionadas. Os 
prestadores de serviços devem facultar aos 
titulares de direitos informações 
adequadas sobre o funcionamento e a 
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implantação das medidas, bem como, se 
for caso disso, sobre o reconhecimento e a 
utilização das obras e outro material 
protegido.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os prestadores de serviços a que se 
refere o n.º 1 estabelecem mecanismos de 
reclamação e recurso para os utilizadores, 
em caso de litígio sobre a aplicação das 
medidas previstas no n.º 1.
3. Os Estados-Membros devem favorecer, 
sempre que adequado, a cooperação entre 
os prestadores de serviços da sociedade da 
informação e os titulares de direitos 
através de diálogos entre as partes 
interessadas com vista a definir melhores 
práticas, tais como tecnologias adequadas 
e proporcionadas de reconhecimento de 
conteúdos, tendo em conta, entre outros, a 
natureza dos serviços, a disponibilidade 
das tecnologias e a sua eficácia à luz da 
evolução tecnológica.

Or. en


