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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O Tratado de Marraquexe foi adotado em 2013 pela Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual (OMPI) e foi assinado por mais de 60 países, incluindo a União Europeia. O seu 

principal objetivo é criar um conjunto obrigatório de exceções e limitações em benefício das 

pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades de acesso a textos 

impressos. As exceções e limitações ao direito de autor a introduzir em todas as partes 

signatárias permitirão a reprodução, distribuição e disponibilização de obras publicadas em 

formatos concebidos para estarem disponíveis às pessoas cegas, com deficiência visual e com 

dificuldade de acesso ao texto impresso, assim como o intercâmbio transfronteiras das obras. 

Este intercâmbio é o objetivo do presente regulamento proposto pela Comissão. 

A proposta altera o quadro legislativo da União Europeia em conformidade com o Tratado de 

Marraquexe. O resultado consistirá na aplicação das obrigações da União ao abrigo do 

Tratado em matéria de intercâmbio de cópias em formato acessível entre a União e os países 

terceiros que são partes no Tratado de Marraquexe, a favor dos beneficiários. 

O relator subscreve a proposta da Comissão, que considera o passo certo na via do 

cumprimento das obrigações que a União assumiu. O relator propõe ainda algumas alterações 

que visam harmonizar melhor a proposta da Comissão com o Tratado de Marraquexe, 

nomeadamente a parte em que as definições são explicadas — quem são os beneficiários, 

quais são as cópias em formato acessível e, sobretudo, quem são as entidades autorizadas que 

distribuem, comunicam e disponibilizam aos beneficiários as cópias em formato acessível. 

Além disso, o relator considera fundamental realçar que a exportação dessas cópias não 

conduziria a atividades comerciais e que os aditamentos propostos neste contexto visam obter 

uma maior segurança jurídica para as entidades autorizadas com base num Estado-Membro 

aquando de atividades transfronteiriças com países terceiros. 

A proposta da Comissão consiste em proceder a uma revisão do regulamento não antes de 

decorridos cinco anos após a sua entrada em vigor. O relator insiste em que a avaliação ocorra 

antes (no prazo de cinco anos) dado não existir qualquer avaliação de impacto efetuada pela 

Comissão sobre o eventual impacto social e económico do regulamento.  

Por último, o relator gostaria de salientar que todas as propostas são redigidas em consonância 

com o Tratado de Marraquexe. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 

quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração   1 

Proposta de regulamento 

Considerando 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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 (1-A)  O artigo 26.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia e a 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CNUDPD) exigem a integração das 

pessoas com deficiência; 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) Ao adotar as medidas necessárias 

para permitir o intercâmbio 

transfronteiriço de cópias em formato 

acessível de obras e de outro material com 

países terceiros que são partes no Tratado 

de Marraquexe, os Estados-Membros 

devem cumprir as obrigações, e poder 

exercer os direitos, que lhes são 

conferidos ao abrigo da Convenção de 

Berna, do Acordo sobre os aspetos dos 

direitos de propriedade intelectual 

relacionados com o comércio e do 

Tratado da OMPI sobre Direito de Autor, 

em consonância com o artigo 11.º do 

Tratado de Marraquexe, que confere às 

partes contratantes a possibilidade de 

restringir a certos casos as limitações ou 

exceções aos direitos, casos esses que não 

entrem em conflito com uma exploração 

normal da obra e não prejudiquem de 

forma injustificável os legítimos interesses 

do autor. 

Justificação 

O considerando pretende reiterar a importância das obrigações decorrentes dos 

compromissos internacionais e a sua redação provém do Tratado de Marraquexe. 

 

Alteração   3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A fim de promover a exportação de 

cópias em formato acessível e de 

publicações disponíveis desde a sua 

publicação, isto é, publicações produzidas 

pelos titulares de direitos em formatos 

acessíveis, deve ser criada na União 

Europeia uma única base de dados em 

linha. A base de dados deve ser acessível 

ao público a partir de países terceiros que 

sejam partes no Tratado de Marraquexe. 

Para facilitar a importação das mesmas 

publicações, é importante assegurar a 

interoperabilidade entre essa base de 

dados e a base de dados ABC TIGAR 

(Rede de Intermediários Autorizados para 

Distribuição de Recursos Acessíveis), 

gerida pela OMPI. 

Justificação 

Este novo considerando apela à Comissão Europeia para que facilite o intercâmbio de 

informações através da concessão de acesso à base de dados prevista na Diretiva [...] aos 

países terceiros signatários do Tratado de Marraquexe. Esta nova iniciativa deve ter por 

base e garantir a interoperabilidade com a base de dados existente a nível mundial 

desenvolvida pelo Consórcio Livros Acessíveis, alojada pela OMPI. 

 

Alteração   4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 
Texto da Comissão Alteração 

(5) A fim de melhorar a 

disponibilidade de cópias em formato 

acessível e impedir a divulgação ilegal de 

obras e outro material protegido, as 

entidades autorizadas que efetuem a 

distribuição ou disponibilização das cópias 

em formato acessível devem cumprir 

certas obrigações. 

(5) A fim de melhorar a 

disponibilidade de cópias em formato 

acessível e impedir a divulgação ilegal de 

obras e outro material protegido, é 

fundamental que os Estados-Membros 

facilitem a adoção de um guia de boas 

práticas entre os grupos representantes de 
entidades autorizadas que efetuem a 

produção, distribuição ou disponibilização 

das cópias em formato acessível, os 

utilizadores e os titulares de direitos. 
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Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

(1) «Obra ou outro material», uma obra 

sob a forma de um livro, publicação 

periódica, jornal, revista ou outros 

escritos, incluindo partituras, bem como 

ilustrações conexas, independentemente 

do respetivo suporte, incluindo sob a 

forma sonora, como audiolivros, que se 

encontre protegida por direitos de autor ou 

direitos conexos e seja publicada ou 

licitamente disponibilizada ao público por 

outros meios; 

(1) «Obra e outro material», uma obra 

literária, académica ou artística sob a 

forma de texto, notações e/ ou ilustrações 

conexas, incluindo partituras, que se 

encontre protegida por direitos de autor ou 

direitos conexos e seja publicada ou 

licitamente disponibilizada ao público por 

meio de livros, livros digitais, publicações 

periódicas, jornais, revistas ou outros 

escritos, e independentemente do respetivo 

suporte, incluindo sob a forma sonora, 

como audiolivros e radiodifusão; 

Justificação 

A presente alteração visa rever a definição de «obra» proposta pela Comissão tendo em 

conta o Tratado de Marraquexe, que estabelece uma distinção entre o «conteúdo» e o 

«formato» das obras literárias ou artísticas. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2)  «Pessoa beneficiária»,  (2)  «Pessoa beneficiária», 

independentemente de qualquer outra 

deficiência, alguém que se enquadre 

numa das seguintes categorias: 

Justificação 

Esta alteração harmoniza a definição de «pessoa beneficiária» com o Tratado de 

Marraquexe. Deve referir-se a todas as partes a, b, c e d do artigo 2.º, n.º 2. 

Alteração   7 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 
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(c) Uma pessoa que tenha uma 

dificuldade em termos de perceção ou 

leitura, incluindo a dislexia, e que, 

consequentemente, seja incapaz de ler 

obras impressas na mesma medida que 

uma pessoa não afetada por essa 

deficiência ou dificuldade; ou 

(c) Uma pessoa que tenha uma 

incapacidade em termos de perceção ou 

leitura, incluindo a dislexia, e que, 

consequentemente, seja incapaz de ler 

obras impressas na mesma medida que 

uma pessoa que não seja cega, nem tenha 

incapacidade visual ou outras dificuldades 

de acesso a material impresso; ou 

Justificação 

A alteração introduz uma distinção entre «dificuldade» e «incapacidade». De acordo com a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a deficiência 

resulta da «interação entre pessoas com incapacidades e barreiras comportamentais e 

ambientais que impedem a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de 

igualdade com as outras pessoas», alínea e) do preâmbulo. Por outras palavras, são essas 

barreiras que incapacitam as pessoas, não as suas incapacidades ou diferentes capacidades 

funcionais. Por conseguinte, o termo «incapacidade» é mais apropriado neste contexto. 

 

Alteração   8 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(d) Uma pessoa que seja incapaz, 

devido a uma deficiência física, de segurar 

ou manusear um livro ou de fixar ou 

deslocar os olhos numa medida que 

permita a leitura. 

(d) Uma pessoa que seja incapaz, 

devido a uma incapacidade física, de 

segurar ou manusear um livro ou de fixar 

ou deslocar os olhos numa medida que 

permita a leitura. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) «Cópia em formato acessível», uma 

cópia de uma obra ou outro material, num 

suporte ou formato alternativo que permita 

à pessoa beneficiária o acesso à obra ou 

outro material, nomeadamente, que lhe 

permita dispor de um acesso tão fácil e 

confortável como uma pessoa não afetada 

por uma deficiência visual ou sem as 

(3) «Cópia em formato acessível», uma 

cópia de uma obra ou outro material, 

disponibilizado sem fins lucrativos num 

suporte ou formato alternativo que permita 

à pessoa beneficiária o acesso à obra ou 

outro material, nomeadamente, que lhe 

permita dispor de um acesso tão fácil e 

confortável como uma pessoa não afetada 
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dificuldades a que alude o n.º 2; por uma deficiência visual ou sem as 

dificuldades a que alude o n.º 2; 

Justificação 

É importante sublinhar o aspeto não comercial das cópias, que clarifica melhor a definição 

das entidades autorizadas e da sua ação numa base sem fins lucrativos. 

 

Alteração   10 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) «Entidade autorizada», uma 

organização que preste às pessoas 

beneficiárias serviços sem fins lucrativos 
em matéria de educação, formação 

pedagógica, leitura adaptada ou acesso à 

informação no quadro da sua atividade 

principal ou de uma das suas atividades 

principais ou missões de interesse público. 

(4) «Entidade autorizada», uma 

entidade autorizada ou reconhecida pelo 

Estado-Membro onde se encontra 

estabelecida para prestar serviços em 

matéria de educação, formação 

pedagógica, leitura adaptada ou acesso à 

informação às pessoas beneficiárias sem 

fins lucrativos. Abrange ainda instituições 

governamentais ou organizações sem fins 

lucrativos que prestem os mesmos serviços 

às pessoas beneficiárias no quadro das 

suas atividades principais ou obrigações 

institucionais. 

Justificação 

A alteração visa completar a definição de “entidade autorizada” proposta pela Comissão, 

tendo em conta a definição no Tratado de Marraquexe, que especifica quem tem legitimidade 

para autorizar ou reconhecer as referidas entidades. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Uma entidade autorizada estabelecida num 

Estado-Membro pode distribuir, 

comunicar ou colocar à disposição a favor 

de pessoas beneficiárias ou de uma 

entidade autorizada estabelecida num país 

Uma entidade autorizada estabelecida num 

Estado-Membro pode, sem fins lucrativos, 

distribuir, comunicar ou colocar à 

disposição a favor de pessoas beneficiárias 

ou de uma entidade autorizada estabelecida 
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terceiro que seja parte no Tratado de 

Marraquexe uma cópia em formato 

acessível realizada em conformidade com a 

legislação nacional adotada em aplicação 

da Diretiva […]. 

num país terceiro que seja parte no Tratado 

de Marraquexe uma cópia em formato 

acessível realizada em conformidade com a 

legislação nacional adotada em aplicação 

da Diretiva […] e desde que, antes da 

distribuição ou da disponibilização, a 

entidade autorizada originária não saiba 

ou não tenha fundamentos razoáveis para 

crer que a cópia em formato acessível será 

utilizada por outros para além das pessoas 

beneficiárias. 

Justificação 

É fundamental sublinhar que a exportação destas cópias não deve conduzir a atividades 

comerciais. A última parte do texto contém um complemento baseado na redação do Tratado 

de Marraquexe considerado importante no presente parágrafo, a fim de proporcionar 

segurança jurídica às entidades autorizadas sedeadas num Estado-Membro aquando de 

atividades transfronteiriças com países terceiros. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Uma pessoa beneficiária ou uma entidade 

autorizada estabelecida num 

Estado-Membro pode importar ou de outro 

modo obter ou aceder e em seguida 

utilizar, em conformidade com a legislação 

nacional aprovada em aplicação da 

Diretiva […], uma cópia em formato 

acessível que tenha sido distribuída, 

comunicada ou colocada à disposição a 

favor de pessoas beneficiárias ou de 

entidades autorizadas, por uma entidade 

autorizada de um país terceiro que seja 

parte no Tratado de Marraquexe. 

Uma pessoa beneficiária ou uma entidade 

autorizada estabelecida num 

Estado-Membro pode importar ou de outro 

modo obter ou aceder e em seguida 

utilizar, em conformidade com a legislação 

nacional aprovada em aplicação da 

Diretiva […], uma cópia em formato 

acessível que tenha sido distribuída, 

comunicada ou colocada à disposição a 

favor de pessoas beneficiárias ou de 

entidades autorizadas, por uma entidade 

autorizada de um país terceiro que seja 

parte no Tratado de Marraquexe, desde que 

a importação ou o acesso não entre em 

conflito com a exploração normal da obra 

ou outro material e não prejudique de 

forma injustificável os legítimos interesses 

do autor. 
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Justificação 

O texto baseia-se na redação do Tratado de Marraquexe. 

 

Alteração   13 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(a) A distribuição, comunicação e 

colocação à disposição de cópias em 

formato acessível unicamente a favor de 

pessoas beneficiárias ou de outras 

entidades autorizadas; 

(a) A distribuição, comunicação e 

colocação à disposição de cópias em 

formato acessível unicamente a favor de 

pessoas beneficiárias ou de outras 

entidades autorizadas, sem fins lucrativos; 

 

Alteração   14 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) A adoção de medidas adequadas 

para desincentivar a reprodução, 

distribuição, comunicação e 

disponibilização ilícitas de cópias em 

formato acessível; 

(b) A adoção de medidas adequadas 

para prevenir a reprodução, distribuição, 

comunicação e disponibilização ilícitas de 

cópias em formato acessível e funciona 

num espírito de confiança para satisfazer 

plenamente as necessidades das pessoas 

beneficiárias; 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) A tomada das devidas diligências 

para assegurar o registo adequado e a 

manipulação correta das obras e outro 

material, bem como das respetivas cópias 

em formato acessível; e 

(c) A tomada das devidas diligências 

para assegurar o registo adequado e a 

manipulação correta das obras e outro 

material, bem como das respetivas cópias 

em formato acessível, respeitando a 

privacidade das pessoas beneficiárias em 

conformidade com o artigo 6.º; e 



 

AD\1118341PT.docx 11/14 PE595.580v02-00 

 PT 

Justificação 

Aditamento baseado na redação do Tratado de Marraquexe sublinhando o artigo que prevê a 

proteção de dados de acordo com a legislação da UE. 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A cópia em formato acessível deve 

ser utilizada exclusivamente pelas pessoas 

beneficiárias e respeitar a integridade da 

obra original ou outro material, tomando 

em devida consideração as alterações 

necessárias para que a obra ou outro 

material fique acessível em formato 

alternativo e responda às necessidades de 

acessibilidade das pessoas beneficiárias; 

Justificação 

O texto baseia-se na redação do Tratado de Marraquexe. 

 

Alteração   17 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os Estados-Membros devem 

promover o intercâmbio de informações e 

de práticas de excelência entre as 

entidades autorizadas por forma a 

promover o acesso eficaz a obras e a 

outros materiais adaptados. 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Não antes de decorridos [cinco anos após a 

data de aplicação], a Comissão deve 

proceder a uma avaliação do presente 

regulamento e apresentar as principais 

conclusões ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho e ao Comité Económico e Social 

Europeu, acompanhadas, se for caso disso, 

de propostas de alteração do presente 

regulamento. 

Até ... [cinco anos após a data de 

aplicação], a Comissão deve proceder a 

uma avaliação do presente regulamento e 

apresentar as principais conclusões ao 

Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 

Comité Económico e Social Europeu, 

acompanhadas, se for caso disso, de 

propostas de alteração do presente 

regulamento. 

Justificação 

Dado não existir qualquer avaliação de impacto efetuada pela Comissão sobre o eventual 

impacto social e económico do regulamento, o relator recomenda que seja efetuada uma 

avaliação no prazo máximo de cinco anos após a entrada em vigor do regulamento. 
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