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Alteração 273
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os serviços a pedido têm potencial 
para desempenhar um papel decisivo na 
difusão de obras europeias em toda a
União Europeia. Contudo, os acordos 
relativos à exploração em linha dessas 
obras podem tornar-se dificilmente 
aplicáveis devido a dificuldades 
relacionadas com o licenciamento de 
direitos. Estas questões podem, por 
exemplo, surgir quando o titular de direitos 
de um dado território não está interessado 
na exploração em linha das obras ou 
quando existem problemas associados às 
oportunidades de exploração.

(29) Os serviços a pedido têm potencial 
para desempenhar um papel decisivo na 
difusão de obras europeias em todos os 
Estados-Membros da União Europeia. 
Contudo, os acordos relativos à exploração 
em linha dessas obras podem tornar-se 
dificilmente aplicáveis devido a 
dificuldades relacionadas com o 
licenciamento de direitos. Estas questões 
podem, por exemplo, surgir quando o 
titular de direitos de um dado território não 
está interessado na exploração em linha das 
obras ou quando existem problemas 
associados às oportunidades de exploração.

Or. fr

Alteração 274
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os serviços a pedido têm potencial 
para desempenhar um papel decisivo na 
difusão de obras europeias em toda a União 
Europeia. Contudo, os acordos relativos à 
exploração em linha dessas obras podem 
tornar-se dificilmente aplicáveis devido a 
dificuldades relacionadas com o 
licenciamento de direitos. Estas questões 
podem, por exemplo, surgir quando o 
titular de direitos de um dado território não 
está interessado na exploração em linha das 
obras ou quando existem problemas 

(29) Os serviços a pedido têm potencial 
para desempenhar um papel decisivo na 
difusão de obras europeias em toda a União 
Europeia. Contudo, os acordos relativos à 
fruição em linha dessas obras podem 
tornar-se dificilmente aplicáveis devido a 
dificuldades relacionadas com o 
licenciamento de direitos. Estas questões 
podem, por exemplo, surgir quando o 
titular de direitos de um dado território não 
está interessado na exploração em linha das 
obras ou quando existem problemas 
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associados às oportunidades de exploração. associados às oportunidades de exploração.

Or. en

Alteração 275
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) A reprodução de obras culturais, 
nomeadamente a sua digitalização, será, 
nos próximos anos, o instrumento mais 
poderoso não só para a conservação do 
património cultural europeu, mas também 
para proporcionar um amplo acesso a 
investigadores, estudantes e público em 
geral. Em contrapartida, o acesso à 
cultura ficaria comprometido se essas 
digitalizações fossem sujeitas a direitos de 
autor. As reproduções fiéis de obras que 
não constituem uma transformação 
criativa não devem ser prejudicadas por 
obstáculos acrescidos que poderiam ter 
um efeito dissuasor na digitalização do 
património cultural.

Or. en

Alteração 276
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva exige aos Estados-Membros a 
criação de um mecanismo que permita às 
partes dispostas a celebrar um acordo 

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva exige aos Estados-Membros a 
criação de um mecanismo, gerido por um 
organismo nacional já existente ou 
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contar com o auxílio de um organismo 
imparcial. O organismo deve reunir-se com 
as partes e contribuir para as negociações 
fornecendo aconselhamento externo e 
profissional. Neste contexto, os Estados-
Membros devem determinar as condições 
de funcionamento do mecanismo de 
negociação, incluindo o calendário e a 
duração do apoio às negociações e a 
responsabilidade pelos custos. Os Estados-
Membros devem assegurar que os encargos 
financeiros e administrativos se mantêm 
proporcionais, a fim de garantir a eficiência 
do fórum de negociação.

recentemente criado, que permita às partes 
dispostas a celebrar um acordo contar com 
o auxílio de um organismo imparcial. 
Quando a negociação envolve partes 
oriundas de Estados-Membros diferentes, 
estas devem acordar previamente qual o 
Estado-Membro competente caso seja 
necessário o mecanismo de negociação 
nalgum momento da negociação. O 
organismo deve reunir-se com as partes e 
contribuir para as negociações fornecendo 
aconselhamento externo e profissional. 
Neste contexto, os Estados-Membros 
devem determinar as condições de 
funcionamento do mecanismo de 
negociação, incluindo o calendário e a 
duração do apoio às negociações e a 
repartição de eventuais custos 
decorrentes. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os encargos financeiros e 
administrativos se mantêm proporcionais, a 
fim de garantir a eficiência do fórum de 
negociação.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar o significado do termo «organismo nacional».

Alteração 277
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva exige aos Estados-Membros a 
criação de um mecanismo que permita às 
partes dispostas a celebrar um acordo 
contar com o auxílio de um organismo 
imparcial. O organismo deve reunir-se com 
as partes e contribuir para as negociações 

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva exige aos Estados-Membros a 
criação de um mecanismo que permita às 
partes dispostas a celebrar um acordo 
contar com o auxílio de um organismo 
público imparcial. O organismo deve 
reunir-se com as partes e contribuir para as 
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fornecendo aconselhamento externo
profissional. Neste contexto, os Estados-
Membros devem determinar as condições 
de funcionamento do mecanismo de 
negociação, incluindo o calendário e a 
duração do apoio às negociações e a 
responsabilidade pelos custos. Os Estados-
Membros devem assegurar que os encargos 
financeiros e administrativos se mantêm 
proporcionais, a fim de garantir a eficiência 
do fórum de negociação.

negociações fornecendo aconselhamento 
profissional, externo, imparcial e 
economicamente acessível. Neste 
contexto, os Estados-Membros devem 
determinar as condições de funcionamento 
do mecanismo de negociação, incluindo o 
calendário e a duração do apoio às 
negociações, a responsabilidade pelos 
custos e a composição de tais organismos. 
Os Estados-Membros devem assegurar que 
os encargos financeiros e administrativos 
se mantêm proporcionais, a fim de garantir 
a eficiência do fórum de negociação.

Or. en

Alteração 278
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva exige aos Estados-Membros a 
criação de um mecanismo que permita às 
partes dispostas a celebrar um acordo 
contar com o auxílio de um organismos
imparcial. O organismos deve reunir-se 
com as partes e contribuir para as 
negociações fornecendo aconselhamento 
externo e profissional. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem determinar as 
condições de funcionamento do 
mecanismo de negociação, incluindo o 
calendário e a duração do apoio às 
negociações e a responsabilidade pelos 
custos. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os encargos financeiros e 
administrativos se mantêm proporcionais, a 
fim de garantir a eficiência do fórum de 
negociação.

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva exige aos Estados-Membros a 
criação de um mecanismo de facilitação
que permita às partes interessadas
dispostas a celebrar um acordo contar com 
o auxílio de um organismo imparcial. O 
organismo deve reunir-se com as partes 
interessadas e facilitar as negociações
fornecendo aconselhamento externo e 
profissional. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem determinar as 
condições de funcionamento do 
mecanismo de facilitação, incluindo o 
calendário e a duração do apoio às 
negociações e a responsabilidade pelos 
custos. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os encargos financeiros e 
administrativos se mantêm proporcionais, a 
fim de garantir a eficiência do fórum de 
facilitação.
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Or. ro

Alteração 279
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva exige aos Estados-Membros a 
criação de um mecanismo que permita às 
partes dispostas a celebrar um acordo 
contar com o auxílio de um organismo 
imparcial. O organismo deve reunir-se com 
as partes e contribuir para as negociações 
fornecendo aconselhamento externo e 
profissional. Neste contexto, os Estados-
Membros devem determinar as condições 
de funcionamento do mecanismo de 
negociação, incluindo o calendário e a 
duração do apoio às negociações e a 
responsabilidade pelos custos. Os Estados-
Membros devem assegurar que os encargos 
financeiros e administrativos se mantêm 
proporcionais, a fim de garantir a eficiência 
do fórum de negociação.

(30) Para facilitar o licenciamento de 
direitos sobre obras audiovisuais a 
plataformas de vídeo a pedido, a presente 
diretiva recomenda aos Estados-Membros 
a criação de um mecanismo que permita às 
partes dispostas a celebrar um acordo 
contar com o auxílio de um organismo 
imparcial. O organismo deve reunir-se com 
as partes e contribuir para as negociações 
fornecendo aconselhamento externo e 
profissional. Neste contexto, os Estados-
Membros devem determinar as condições 
de funcionamento do mecanismo de 
negociação, incluindo o calendário e a 
duração do apoio às negociações e a 
responsabilidade pelos custos. Os Estados-
Membros devem assegurar que os encargos 
financeiros e administrativos se mantêm 
proporcionais, a fim de garantir a eficiência 
do fórum de negociação.

Or. fr

Alteração 280
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(30-A) A recolha, catalogação, 
conservação e disponibilização do 
património da União é de extrema 
importância e deve ser intensificada em 
prol das gerações futuras. Tal deve ser 
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particularmente conseguido através da 
preservação do património publicado. 
Para tal, deve ser criado um depósito legal 
da União para assegurar que as 
publicações produzidas na União e a elas 
relativas, nomeadamente em matéria de 
direito da União, história e integração da 
União, política da União e democracia, 
assuntos e políticas institucionais e 
parlamentares da União, bem como, por 
conseguinte, o registo intelectual e o 
futuro património publicado da União, 
sejam recolhidos de forma sistemática. 
Além de dever ser conservado através da 
criação de um arquivo da União para 
publicações relativas a assuntos da União, 
este património deve igualmente estar 
disponível aos cidadãos e às futuras 
gerações da União. A Biblioteca do 
Parlamento Europeu, na qualidade de 
biblioteca da única instituição da União 
que representa diretamente os cidadãos, 
deve ser designada como a biblioteca de 
depósito da União. A fim de não criar um 
encargo excessivo para as entidades de 
edição, impressão e importação, é 
aconselhável dar tratamento preferencial 
para efeitos de depósito na Biblioteca do 
Parlamento Europeu às publicações 
eletrónicas, como, por exemplo, livros 
eletrónicos, jornais eletrónicos e revistas 
eletrónicas, devendo ser disponibilizadas 
aos leitores publicações abrangidas pelo 
depósito legal da União na Biblioteca do 
Parlamento Europeu para efeitos de 
investigação ou estudo, de acordo com as 
melhores práticas seguidas em bibliotecas 
similares. Além disso, os procedimentos 
de recolha e entrega devem ter em vista 
evitar encargos desnecessários mediante o 
recurso aos requisitos de depósito legal já 
existentes, bem como procedimentos de 
recolha e entrega por junto.

Or. en

Alteração 281
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Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith 
Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor 
Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest 
Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele 
Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa 
D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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

Alteração 282
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 31



PE603.010v01-00 10/152 AM\1123345PT.docx

PT

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

Alteração 283
József Szájer, Andrea Bocskor

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 

Suprimido



AM\1123345PT.docx 11/152 PE603.010v01-00

PT

reconhecidos como titulares de direitos, o 
licenciamento e a correta aplicação no 
meio digital é, muitas vezes, complexa e 
ineficiente.

Or. en

Justificação

O novo direito previsto estabeleceria uma distinção entre diferentes tipos de publicações 
jornalísticas e, em vez de se basear no facto de tais publicações estarem ou não protegidas 
por direitos de autor, assentaria num determinado conjunto de outros critérios (por exemplo, 
não serem revistas científicas, de acordo com o considerando 33). Portanto, parece tratar-se 
de uma proteção paralela aos direitos de autor por determinadas publicações.

Alteração 284
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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. Na transição da edição 
impressa para a imprensa digital, os 
editores de publicações e as agências de 
imprensa enfrentam problemas 
relacionados com o licenciamento da 
exploração em linha das suas publicações e 
com a recuperação dos seus investimentos. 
Tal deve-se, principalmente, à forma 
como alguns agregadores de notícias 
utilizam os conteúdos dos editores e das 
agências de imprensa, sem assegurarem 
acordos de licenciamento e sem 
remunerarem de forma equitativa o 
trabalho fornecido. Os agregadores de 
notícias são responsáveis pelos conteúdos 
que colocam à disposição do público. Se 
os editores das publicações e as agências
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de imprensa não forem reconhecidos como 
titulares de direitos, o licenciamento e a 
correta aplicação, muitas vezes, complexa 
e ineficiente.

Or. fr

Alteração 285
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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. 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. Os agregadores de 
notícias e os motores de busca 
desenvolvem cada vez mais as suas 
atividades tirando proveito do conteúdo 
dos editores de imprensa. Esses lucros 
não são partilhados de forma justa com os 
criadores e editores. 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.

Or. de

Alteração 286
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Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Esther de Lange, Pascal Arimont

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. 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, num contexto em que 
agregadores RSS e motores de pesquisa 
retiram lucros crescentes da exploração 
de publicações de imprensa, sem 
contribuírem para o seu desenvolvimento 
e sem remunerarem os seus criadores de 
forma equitativa. 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.

Or. en

Alteração 287
Daniel Buda

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 

(31) Uma imprensa livre e pluralista é 
indispensável para assegurar um 
jornalismo de qualidade e o acesso dos 
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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.

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, bem como para 
estabelecer a sua posição no sentido de 
fazer valer os direitos que detêm por lei ou 
por transmissão, licença ou qualquer 
outra disposição contratual. 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.

Or. ro

Alteração 288
Sajjad Karim

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 

(31) Uma Internet aberta e uma
imprensa livre e pluralista são 
indispensáveis para assegurar um 
jornalismo de qualidade e o acesso dos 
cidadãos à informação. A imprensa 
proporciona uma contribuição 
fundamental para o debate público e o 
correto funcionamento de uma sociedade 
democrática, mediante o investimento nos 
conteúdos. Todavia, na transição da edição 
impressa para imprensa digital, os editores 
de publicações de imprensa enfrentam 
problemas relacionados com a recuperação 
dos seus investimentos e com a 
negociação com os prestadores de serviços 
em linha.
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licenciamento e a correta aplicação no 
meio digital é, muitas vezes, complexa e 
ineficiente.

Or. en

Alteração 289
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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. 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. O licenciamento e a 
correta aplicação no meio digital são, 
muitas vezes, complexos e ineficientes.

Or. en

Alteração 290
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração
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(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 Internet aberta e uma 
imprensa livre e pluralista são 
indispensáveis 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.

Or. en

Alteração 291
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 

(31) Uma imprensa livre e pluralista é 
indispensável para assegurar um 
jornalismo de qualidade e o acesso dos 
cidadãos dos Estados-Membros 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 
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licenciamento e a correta aplicação no 
meio digital é, muitas vezes, complexa e 
ineficiente.

direitos, o licenciamento e a correta 
aplicação no meio digital é, muitas vezes, 
complexa e ineficiente.

Or. fr

Alteração 292
József Szájer, Andrea Bocskor

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

Justificação

O novo direito previsto estabeleceria uma distinção entre diferentes tipos de publicações 
jornalísticas e, em vez de se basear no facto de tais publicações estarem ou não protegidas 
por direitos de autor, assentaria num determinado conjunto de outros critérios (por exemplo, 
não serem revistas científicas, de acordo com o considerando 33). Portanto, parece tratar-se 
de uma proteção paralela aos direitos de autor por determinadas publicações.

Alteração 293
Jens Rohde
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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

Alteração 294
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

Suprimido
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colocação à disposição do público de 
publicações de imprensa no âmbito das 
utilizações digitais.

Or. en

Alteração 295
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry Reintke, Judith 
Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, Igor 
Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bodil 
Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele Zimmer, Laura 
Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa D'Amato, Marco 
Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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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Alteração 296
Jiří Maštálka

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

Alteração 297
Sajjad Karim

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 

(32) O investimento em termos 
financeiros e organizativos dos editores na
produção de publicações de imprensa tem 
de ser reconhecido e mais encorajado, a 
fim de garantir a sustentabilidade do setor 
da edição.
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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.

Or. en

Alteração 298
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Josef 
Weidenholzer

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.

(32) A contribuição em termos 
financeiros e organizativos dos jornalistas 
e 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 
informação.

Or. en

Alteração 299
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta de diretiva
Considerando 32



PE603.010v01-00 22/152 AM\1123345PT.docx

PT

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.

(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, recomendado que os Estados-
Membros tomem medidas a fim de 
assegurar a melhor proteção jurídica 
possível para publicações de imprensa no 
âmbito das utilizações digitais. Sugere-se, 
como tal, que esta proteção seja garantida 
através da introdução nos sistemas 
jurídicos nacionais, se necessário, 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.

Or. fr

Alteração 300
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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.

(32) A contribuição em termos 
financeiros e organizativos dos editores e 
das agências de imprensa 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 impressas e digitais, 
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e semelhantes.

Or. fr

Alteração 301
Kosma Złotowski

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.

(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. 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.

Or. en

Alteração 302
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

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, 

(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, 
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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.

portanto, necessário estabelecer à escala da 
União uma proteção jurídica harmonizada 
para publicações de imprensa. 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.

Or. en

Alteração 303
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Pascal Arimont

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.

(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. 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.

Or. en

Alteração 304
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta de diretiva
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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.

(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.

Or. de

Alteração 305
Rosa Estaràs Ferragut

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.

(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.
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Or. es

Justificação

A proposta prevê direitos para utilizações digitais apenas. Deve ser entendida como direito 
conexo dos editores a utilizações analógicas.

Alteração 306
Angel Dzhambazki

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.

(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.

Or. en

Justificação

A proposta de diretiva prevê direitos no âmbito das utilizações digitais apenas quando a 
função de editor abrange tanto as publicações de imprensa como digitais. Outros direitos 
conexos têm, de facto, um alcance universal, por exemplo no caso dos produtores de cinema e 
organismos de radiodifusão. Assim, esta disposição deve ser aplicável a ambos os domínios.

Alteração 307
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposta de diretiva
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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

Alteração 308
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 309
Jens Rohde

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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Alteração 310
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

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

Alteração 311
Pavel Svoboda

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 

Suprimido
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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.

Or. cs

Alteração 312
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Monika Vana, Bodil Valero, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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 

(33) Para efeitos da presente diretiva, é 
necessário clarificar o âmbito de aplicação 
da proteção prevista nos artigos 2.º e 3.º 
da Diretiva 2001/29/CE. A fim de 
melhorar a segurança jurídica para todas 
as partes interessadas e assegurar a 
liberdade de realizar determinados atos 
necessários para o funcionamento normal 
da Internet, bem como ter em conta 
determinados direitos fundamentais, estes 
artigos não devem abranger a utilização 



AM\1123345PT.docx 31/152 PE603.010v01-00

PT

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.

de hiperligações, que não constitui uma 
comunicação ao público.

Or. en

Alteração 313
Rosa Estaràs Ferragut

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 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. Esta proteção não abrange a 
utilização de hiperligações, que não 
constitui uma comunicação ao público.

Or. es

Justificação

As publicações científicas fazem parte da imprensa periódica mas são explicitamente 
excluídas da proposta.
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Alteração 314
Daniel Buda

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 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. Esta proteção não abrange a 
utilização de hiperligações, que não 
constitui uma comunicação ao público.

Or. ro

Alteração 315
Angel Dzhambazki

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 

(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 
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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.

e entretenimento. Essas publicações 
incluiriam, por exemplo, jornais diários, 
revistas semanais ou mensais de interesse 
geral ou específico e sítios Web de 
notícias. Esta proteção não abrange a 
utilização de hiperligações, que não 
constitui uma comunicação ao público.

Or. en

Alteração 316
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Esther de Lange, Pascal Arimont

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 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, devem ser abrangidas 
pela proteção concedida às publicações de 
imprensa nos termos da presente diretiva. 
Esta proteção deve ser aplicável, 
designadamente, nos casos em que os 
conteúdos são gerados automaticamente, 
por exemplo, por agregadores RSS, mas
não abrange atos que não constituem
comunicação ao público, como podem ser 
os de utilização de hiperligações.
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Or. en

Alteração 317
Kosma Złotowski

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 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 estritamente científicos, académicos 
ou não comerciais, 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.

Or. en

Alteração 318
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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, 

(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, 
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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.

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 
quando estas não constituem uma 
comunicação ao público.

Or. fr

Alteração 319
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 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, devem também 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.

Or. de
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Alteração 320
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 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 um sistema 
informático de referenciação ou 
indexação, como hiperligações.

Or. en

Alteração 321
Rosa Estaràs Ferragut

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 

(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 
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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.

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, deveriam 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.

Or. es

Justificação

As publicações científicas fazem parte da imprensa periódica mas são explicitamente 
excluídas da proposta.

Alteração 322
Sajjad Karim

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 

(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 as hiperligações, que não 
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não constitui uma comunicação ao público. constituem uma comunicação ao público.

Or. en

Alteração 323
Sajjad Karim

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

Alteração 324
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 325
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Alteração 326
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck,
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
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Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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

Alteração 327
Jens Rohde

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 

Suprimido
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d), da referida diretiva.

Or. en

Alteração 328
Jiří Maštálka

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

Alteração 329
Antanas Guoga, Eva Maydell

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 330
Pavel Svoboda

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os direitos concedidos aos editores 
de imprensa ao abrigo da presente 
diretiva devem ser 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. cs

Alteração 331
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron, António Marinho e Pinto

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 

(34) Os direitos concedidos aos editores 
e às agências de imprensa ao abrigo da 
presente diretiva devem ser semelhantes 
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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.

aos direitos de reprodução e de colocação à 
disposição do público previstos no artigo 
2.º e no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 
2001/29/CE, e aos artigos 3.º e 9.º da 
Diretiva 2006/115/CE no que diz respeito 
às utilizações de publicações de imprensa. 
Os excertos de publicações de imprensa, 
quando protegidos por direitos de autor, 
constituem uma reprodução no que 
respeita ao seu valor económico. Por 
conseguinte, a sua utilização não 
autorizada não deve ser permitida, exceto 
no âmbito de uma utilização privada e 
não comercial.
Estes direitos 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. A 
proteção conferida por esta diretiva aos 
editores e às agências de imprensa deve 
incluir os conteúdos gerados 
automaticamente pelos agregadores de 
notícias.

Or. fr

Alteração 332
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 

(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. 
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 
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exceção sobre citações para fins de crítica 
ou análise, prevista no artigo 5.º, n.º 3, 
alínea d), da referida diretiva.

ou análise, prevista no artigo 5.º, n.º 3, 
alínea d), da referida diretiva. A proteção 
concedida às publicações de imprensa ao 
abrigo da presente diretiva deve 
igualmente aplicar-se quando o conteúdo 
é gerado automaticamente, por exemplo, 
por agregadores de notícias.

Or. de

Justificação

Esta alteração destina-se a garantir que também os trechos (excertos) sejam abrangidos pelo 
direito dos editores.

Alteração 333
Kosma Złotowski

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.

(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, 
e aos direitos de distribuição, aluguer e 
comodato previstos na Diretiva 
2006/115/CE. 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.

Or. en

Alteração 334
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta de diretiva
Considerando 34
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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.

(34) Os direitos eventualmente
concedidos aos editores de imprensa pelos 
Estados-Membros que assim o decidam ao 
abrigo da presente diretiva devem ser 
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.

Or. fr

Alteração 335
Rosa Estaràs Ferragut

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.

(34) Os direitos concedidos aos editores 
de imprensa ao abrigo da presente diretiva 
devem ser semelhantes aos direitos de 
reprodução e de colocação à disposição do 
público previstos na Diretiva 2001/29/CE e 
aos direitos de distribuição, aluguer e 
comodato previstos na Diretiva 
2006/115/CE. 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.

Or. es
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Justificação

A proposta concede unicamente direitos para utilizações digitais, quando o papel e o 
investimento do editor nas empresas editoriais se prende com utilizações impressas e digitais, 
independentemente do modo de difusão. Outros titulares de direitos conexos beneficiam de 
direitos completos. Ao conceder apenas direitos para utilizações digitais parece que a edição 
impressa não merece o mesmo nível de proteção, para além de não se ter em conta a 
reprodução, distribuição e aluguer/comodato não autorizado. Não beneficiar de direitos
análogos equivaleria a não incluir, para os produtores de filmes, DVD e CD.

Alteração 336
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Pascal Arimont

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.

(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. 
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.

Or. en

Alteração 337
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

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 

(34) Os direitos concedidos aos editores 
de imprensa ao abrigo da presente diretiva 
devem semelhantes aos direitos de 
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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.

reprodução e de colocação à disposição do 
público previstos na Diretiva 2001/29/CE. 
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.

Or. en

Alteração 338
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Quando se verifica a reutilização 
de excertos por um agregador, o editor ou 
a agência de imprensa devem poder 
decidir, por motivos particulares, 
conceder-lhe uma licença gratuita.

Or. fr

Alteração 339
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 340
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, 
Marietje Schaake, Judith Sargentini, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor Škrlec, 
Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, Ernest 
Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Gabriele 
Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, Rosa 
D'Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 341
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 342
Jens Rohde

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 343
Jiří Maštálka

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 344
Sajjad Karim

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.

Suprimido
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Or. en

Alteração 345
Pavel Svoboda

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.

Suprimido

Or. cs

Alteração 346
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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 

(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 
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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.

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. Os Estados-Membros 
devem garantir que uma parte equitativa 
das receitas resultantes da utilização dos 
direitos dos editores de imprensa seja
atribuída aos jornalistas, autores e outros 
titulares de direitos.

Or. de

Alteração 347
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

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 

(35) A proteção concedida aos editores 
de publicações e às agências 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 e as agências de 
imprensa não devem poder invocar a 
proteção que lhes é conferida contra os 
autores e outros titulares de direitos. Tal 



PE603.010v01-00 54/152 AM\1123345PT.docx

PT

acordos contratuais celebrados entre os 
editores de publicações de imprensa, por 
um lado, e os autores e outros titulares de 
direitos, por outro.

não põe em causa acordos contratuais 
celebrados entre os editores de publicações 
e as agências de imprensa, por um lado, e 
os autores e outros titulares de direitos, por 
outro.

Or. fr

Alteração 348
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

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 proteção concedida aos editores 
de publicações de imprensa pelos 
Estados-Membros que assim o desejem
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.

Or. fr

Alteração 349
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou 
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na 
transferência dos direitos de autor 
mediante acordos contratuais ou 
disposições estatutárias. Neste contexto, 
os editores investem tendo em vista a 
exploração das obras contidas nas suas 
publicações e podem, em determinadas 
circunstâncias, ser privados de receitas 
quando essas obras são utilizadas ao 
abrigo de exceções ou limitações, tais 
como as aplicáveis à cópia privada e 
reprografia. Em vários Estados-Membros, 
a compensação por utilizações ao abrigo 
dessas exceções é partilhada entre autores 
e editores. A fim de ter em conta esta 
situação e aumentar a segurança jurídica 
de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, 
os editores têm direito a reivindicar uma 
parte dessa compensação, embora os 
encargos com que o editor fundamenta o 
pedido não devam exceder o que é 
necessário ao abrigo do sistema em vigor.

Suprimido

Or. en

Alteração 350
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de Suprimido
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publicações de imprensa, livros ou 
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na 
transferência dos direitos de autor 
mediante acordos contratuais ou 
disposições estatutárias. Neste contexto, 
os editores investem tendo em vista a 
exploração das obras contidas nas suas 
publicações e podem, em determinadas 
circunstâncias, ser privados de receitas 
quando essas obras são utilizadas ao 
abrigo de exceções ou limitações, tais 
como as aplicáveis à cópia privada e 
reprografia. Em vários Estados-Membros, 
a compensação por utilizações ao abrigo 
dessas exceções é partilhada entre autores 
e editores. A fim de ter em conta esta 
situação e aumentar a segurança jurídica 
de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, 
os editores têm direito a reivindicar uma 
parte dessa compensação, embora os 
encargos com que o editor fundamenta o 
pedido não devam exceder o que é 
necessário ao abrigo do sistema em vigor.

Or. en

Alteração 351
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou 
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na 
transferência dos direitos de autor 

Suprimido
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mediante acordos contratuais ou 
disposições estatutárias. Neste contexto, 
os editores investem tendo em vista a 
exploração das obras contidas nas suas 
publicações e podem, em determinadas 
circunstâncias, ser privados de receitas 
quando essas obras são utilizadas ao 
abrigo de exceções ou limitações, tais 
como as aplicáveis à cópia privada e 
reprografia. Em vários Estados-Membros, 
a compensação por utilizações ao abrigo 
dessas exceções é partilhada entre autores 
e editores. A fim de ter em conta esta 
situação e aumentar a segurança jurídica 
de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, 
os editores têm direito a reivindicar uma 
parte dessa compensação, embora os 
encargos com que o editor fundamenta o 
pedido não devam exceder o que é 
necessário ao abrigo do sistema em vigor.

Or. en

Alteração 352
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou 
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na 
transferência dos direitos de autor 
mediante acordos contratuais ou 
disposições estatutárias. Neste contexto, 
os editores investem tendo em vista a 
exploração das obras contidas nas suas 

Suprimido
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publicações e podem, em determinadas 
circunstâncias, ser privados de receitas 
quando essas obras são utilizadas ao 
abrigo de exceções ou limitações, tais 
como as aplicáveis à cópia privada e 
reprografia. Em vários Estados-Membros, 
a compensação por utilizações ao abrigo 
dessas exceções é partilhada entre autores 
e editores. A fim de ter em conta esta 
situação e aumentar a segurança jurídica 
de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados 
a determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, 
os editores têm direito a reivindicar uma 
parte dessa compensação, embora os 
encargos com que o editor fundamenta o 
pedido não devam exceder o que é 
necessário ao abrigo do sistema em vigor.

Or. en

Alteração 353
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou 
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na transferência 
dos direitos de autor mediante acordos 
contratuais ou disposições estatutárias. 
Neste contexto, os editores investem tendo 
em vista a exploração das obras contidas 
nas suas publicações e podem, em 
determinadas circunstâncias, ser privados 
de receitas quando essas obras são 
utilizadas ao abrigo de exceções ou 
limitações, tais como as aplicáveis à cópia 

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros, obras 
musicais ou publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na transferência 
dos direitos de autor mediante acordos 
contratuais ou disposições estatutárias. 
Noutros casos, atuam com base em 
acordos mediante os quais os autores lhes 
outorgam o direito a uma parte dos 
respetivos rendimentos. Neste contexto, os 
editores investem tendo em vista a 
exploração das obras contidas nas suas 
publicações e podem, em determinadas 
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privada e reprografia. Em vários Estados-
Membros, a compensação por utilizações 
ao abrigo dessas exceções é partilhada 
entre autores e editores. A fim de ter em 
conta esta situação e aumentar a segurança 
jurídica de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, os 
editores têm direito a reivindicar uma parte 
dessa compensação, embora os encargos 
com que o editor fundamenta o pedido não 
devam exceder o que é necessário ao 
abrigo do sistema em vigor.

circunstâncias, ser privados de receitas 
quando essas obras são utilizadas ao abrigo 
de exceções ou limitações, tais como as 
aplicáveis à cópia privada e reprografia. 
Em vários Estados-Membros, a 
compensação por utilizações ao abrigo 
dessas exceções é partilhada entre autores e 
editores. A fim de ter em conta esta 
situação e aumentar a segurança jurídica de 
todas as partes interessadas, os Estados-
Membros devem ser autorizados a 
determinar que, se o autor transferir, 
transmitir ou ceder os seus direitos, 
incluindo o direito a uma parte dos 
rendimentos, a um editor ou de algum 
modo contribuir com as suas obras para 
uma publicação e se existirem sistemas 
para compensar os danos causados por uma 
exceção ou limitação, os editores têm 
direito a reivindicar uma parte dessa 
compensação, embora os encargos com 
que o editor fundamenta o pedido não 
devam exceder o que é necessário ao 
abrigo do sistema em vigor.

Or. en

Alteração 354
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na transferência 
dos direitos de autor mediante acordos 
contratuais ou disposições estatutárias. 
Neste contexto, os editores investem tendo 
em vista a exploração das obras contidas 
nas suas publicações e podem, em 
determinadas circunstâncias, ser privados 
de receitas quando essas obras são 
utilizadas ao abrigo de exceções ou 

(36) As agências de imprensa, os
editores, incluindo os de publicações de 
imprensa, livros e publicações científicas, 
atuam frequentemente com base na 
transferência dos direitos de autor mediante 
acordos contratuais ou disposições 
estatutárias. Neste contexto, os editores 
investem tendo em vista a exploração das 
obras contidas nas suas publicações e 
podem, em determinadas circunstâncias, 
ser privados de receitas quando essas obras 
são utilizadas ao abrigo de exceções ou 
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limitações, tais como as aplicáveis à cópia 
privada e reprografia. Em vários Estados-
Membros, a compensação por utilizações 
ao abrigo dessas exceções é partilhada 
entre autores e editores. A fim de ter em 
conta esta situação e aumentar a segurança 
jurídica de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, os 
editores têm direito a reivindicar uma parte 
dessa compensação, embora os encargos 
com que o editor fundamenta o pedido não 
devam exceder o que é necessário ao 
abrigo do sistema em vigor.

limitações, tais como as aplicáveis à cópia 
privada e reprografia. Em vários Estados-
Membros, a compensação por utilizações 
ao abrigo dessas exceções é partilhada 
entre autores e editores. A fim de ter em 
conta esta situação e aumentar a segurança 
jurídica de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou a uma 
agência de imprensa ou de algum modo 
contribuir com as suas obras para uma 
publicação e se existirem sistemas para 
compensar os danos causados por uma 
exceção ou limitação, os editores e as 
agências de imprensa têm direito a 
reivindicar uma parte dessa compensação, 
embora os encargos com que o editor 
fundamenta o pedido não devam exceder o 
que é necessário ao abrigo do sistema em 
vigor.

Or. fr

Alteração 355
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou 
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na transferência 
dos direitos de autor mediante acordos 
contratuais ou disposições estatutárias. 
Neste contexto, os editores investem tendo 
em vista a exploração das obras contidas 
nas suas publicações e podem, em 
determinadas circunstâncias, ser privados 
de receitas quando essas obras são 
utilizadas ao abrigo de exceções ou 
limitações, tais como as aplicáveis à cópia 
privada e reprografia. Em vários Estados-
Membros, a compensação por utilizações 

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou 
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na transferência 
dos direitos de autor mediante acordos 
contratuais ou disposições estatutárias. 
Neste contexto, os editores investem tendo 
em vista a exploração das obras contidas 
nas suas publicações e podem, em
determinadas circunstâncias, ser privados 
de receitas quando essas obras são 
utilizadas ao abrigo de exceções ou 
limitações, tais como as aplicáveis à cópia 
privada e reprografia. Em vários Estados-
Membros, a compensação por utilizações 
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ao abrigo dessas exceções é partilhada 
entre autores e editores. A fim de ter em 
conta esta situação e aumentar a segurança 
jurídica de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, os 
editores têm direito a reivindicar uma parte 
dessa compensação, embora os encargos 
com que o editor fundamenta o pedido 
não devam exceder o que é necessário ao 
abrigo do sistema em vigor.

ao abrigo dessas exceções é partilhada 
entre autores e editores. A fim de ter em 
conta esta situação e aumentar a segurança 
jurídica de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, os 
editores têm direito a reivindicar uma parte 
dessa compensação.

Or. en

Alteração 356
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros ou
publicações científicas, atuam 
frequentemente com base na transferência 
dos direitos de autor mediante acordos 
contratuais ou disposições estatutárias. 
Neste contexto, os editores investem tendo 
em vista a exploração das obras contidas 
nas suas publicações e podem, em 
determinadas circunstâncias, ser privados 
de receitas quando essas obras são 
utilizadas ao abrigo de exceções ou 
limitações, tais como as aplicáveis à cópia 
privada e reprografia. Em vários Estados-
Membros, a compensação por utilizações 
ao abrigo dessas exceções é partilhada 
entre autores e editores. A fim de ter em 
conta esta situação e aumentar a segurança 
jurídica de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 

(36) Os editores, incluindo os de 
publicações de imprensa, livros,
publicações científicas ou obras musicais, 
atuam frequentemente com base na 
transferência dos direitos de autor mediante 
acordos contratuais ou disposições 
estatutárias. Neste contexto, os editores 
investem tendo em vista a exploração das 
obras contidas nas suas publicações e 
podem, em determinadas circunstâncias, 
ser privados de receitas quando essas obras 
são utilizadas ao abrigo de exceções ou 
limitações, tais como as aplicáveis à cópia 
privada e reprografia. Em vários Estados-
Membros, a compensação por utilizações 
ao abrigo dessas exceções é partilhada 
entre autores e editores. A fim de ter em 
conta esta situação e aumentar a segurança 
jurídica de todas as partes interessadas, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a 
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determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, os 
editores têm direito a reivindicar uma parte 
dessa compensação, embora os encargos 
com que o editor fundamenta o pedido não 
devam exceder o que é necessário ao 
abrigo do sistema em vigor.

determinar que, se o autor transferir ou 
ceder os seus direitos a um editor ou de 
algum modo contribuir com as suas obras 
para uma publicação e se existirem 
sistemas para compensar os danos 
causados por uma exceção ou limitação, os 
editores têm direito a reivindicar uma parte 
dessa compensação, embora os encargos 
com que o editor fundamenta o pedido não 
devam exceder o que é necessário ao 
abrigo do sistema em vigor.

Or. de

Alteração 357
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposta de diretiva
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) No seu acórdão no processo C-
174/15, Vereniging Openbare 
Bibliotheken / Stichting Leenrecht, o 
Tribunal de Justiça reconheceu que o 
comodato de livros eletrónicos pode ser 
abrangido pelas mesmas regras que o 
comodato de livros físicos. Quando os 
Estados-Membros aplicam a limitação aos 
direitos de autor prevista no artigo 6.º da 
Diretiva 2006/115/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, as bibliotecas 
podem adquirir qualquer livro físico no 
mercado. Uma vez adquirido, podem 
emprestá-lo 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.

Além disso, com o objetivo de assegurar 
que todos os cidadãos da União tenham 
acesso a um conjunto completo de livros e 
outros recursos, todos os 
Estados-Membros deverão assegurar que 
a limitação ao direito exclusivo de 
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comodato público prevista no artigo 6.º da 
Diretiva 2006/115/CE seja obrigatória.

Or. en

Alteração 358
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) A obrigação de emitir licenças 
deve aplicar-se igualmente aos 
agregadores de notícias.

Or. fr

Alteração 359
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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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Alteração 360
Rosa Estaràs Ferragut

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 empresariais e reforçou o papel 
da Internet enquanto principal mercado 
para a distribuição de conteúdos 
protegidos por direitos de autor e o acesso 
aos mesmos. Ao longo dos últimos anos, o 
funcionamento deste mercado 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. O setor criativo 
contribui significativamente tanto do 
ponto de vista económico como cultural 
para a força da União e a sua 
importância é, desde há muito, 
reconhecida pela legislação da União 
Europeia, nomeadamente pela Diretiva 
2001/29/CE, que visa garantir um quadro 
no qual a exploração de obras e de outro 
material protegido possa realizar-se. As 
dificuldades enfrentadas pelos titulares de 
direitos quando procuram conceder 
licenças dos seus direitos a determinados 
serviços em linha e ser remunerados pela 
distribuição em linha das suas obras e 
outro material podem pôr em causa este 
objetivo. Para manter um elevado nível de 
proteção que permita aos setores criativos 
continuarem a contribuir para a União 
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em termos culturais e económicos, é 
necessário garantir a segurança jurídica, 
tanto para os titulares de direitos como 
para os utilizadores de obras e outro 
material protegido, e que os titulares de 
direitos tenham capacidade para negociar 
licenças de direitos de autor com os 
serviços de carregamento de conteúdos 
pelos utilizadores que distribuem o seu 
conteúdo.

Or. es

Justificação

Pretende-se explicar mais pormenorizadamente o contexto e a necessidade de disposições 
que visem proporcionar um enquadramento legal adequado para acordos de licenciamento 
entre os titulares de direitos e os serviços de conteúdos carregados pelos utilizadores no que 
respeita aos direitos de autor.

Alteração 361
Luis de Grandes Pascual

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 empresariais e reforçou o papel 
da Internet enquanto principal mercado 
para a distribuição de conteúdos 
protegidos por direitos de autor e o acesso 
aos mesmos. 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 
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como as possibilidades de obterem 
remuneração adequada para o efeito.
O setor criativo contribui 
significativamente tanto do ponto de vista 
económico como cultural para a força da 
União e a sua importância tem sido, desde 
há muito, reconhecida pela legislação da 
União Europeia, nomeadamente pela 
Diretiva 2001/29/CE, que visa garantir 
um quadro no qual a exploração de obras 
e de outro material protegido possa 
realizar-se. As dificuldades enfrentadas 
pelos titulares de direitos quando 
procuram conceder licenças dos seus 
direitos a determinados serviços em linha 
e ser remunerados pela distribuição em 
linha das suas obras e outro material 
podem pôr em causa este objetivo. Para 
manter um elevado nível de proteção que 
permita aos setores criativos continuarem 
a contribuir para a União em termos 
culturais e económicos, é necessário 
garantir a segurança jurídica, tanto para 
os titulares de direitos como para os 
utilizadores de obras e outro material 
protegido, e que os titulares de direitos 
tenham capacidade para negociar 
licenças de direitos de autor com os 
serviços de carregamento de conteúdos 
pelos utilizadores que distribuem o seu 
conteúdo.

Or. en

Justificação

Explicar de modo mais circunstanciado o contexto e a necessidade de disposições que visem 
criar um ambiente legislativo propício à celebração de acordos de licenciamento entre os 
titulares de direitos e os serviços que proporcionam acesso a conteúdos protegidos por 
direitos de autor carregados pelos utilizadores.

Alteração 362
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta de diretiva
Considerando 37
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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) 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. 
Consequentemente, esta transferência de 
valor prejudica a eficiência do mercado 
em linha, distorce a concorrência e reduz 
o valor global do conteúdo cultural em 
linha. Limita também a escolha dos 
consumidores de serviços legítimos novos 
e inovadores no Mercado Único Digital 
Europeu e põe em risco as indústrias 
culturais e criativas.

Or. en

Alteração 363
Daniel Buda

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 

(37) A evolução das tecnologias digitais 
conduziu ao aparecimento de novos 
modelos empresariais e reforçou o papel 
da Internet enquanto principal mercado 
para a distribuição de conteúdos 
protegidos por direitos de autor e o acesso 
aos mesmos. Ao longo dos últimos anos, o 
funcionamento deste mercado tornou-se 
mais complexo. Os serviços em linha que 
proporcionam acesso a conteúdos 
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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.

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.

Or. ro

Alteração 364
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

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) 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. 
Desse modo, os serviços em linha utilizam 
muitas vezes conteúdos que não criam 
para obter lucros que nem sempre 
partilham de forma justa com os criadores 
em causa. 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.

Or. de
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Alteração 365
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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) Ao longo dos anos, os serviços em 
linha que permitem aos utilizadores 
carregar obras e torná-las acessíveis ao 
público prosperaram e tornaram-se 
importantes fontes de acesso aos conteúdos 
em linha e de criatividade. Ao mesmo 
tempo, nas situações em que o conteúdo 
protegido é carregado sem autorização 
prévia dos titulares de direitos, 
levantaram problemas.

Or. en

Alteração 366
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

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, 

(37) Os serviços em linha que 
proporcionam acesso a conteúdos 
carregados pelos utilizadores sem o 
envolvimento de titulares de direitos 
prosperaram e tornaram-se importantes 
fontes de acesso aos conteúdos em linha, 
promovendo a diversidade e a criação de 
novos conteúdos e estimulando ao mesmo 
tempo o crescimento das receitas do setor 
criativo no ambiente digital.
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bem como as possibilidades de obterem 
remuneração adequada para o efeito.

Or. en

Alteração 367
Antanas Guoga, Eva Maydell

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) Especialmente 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 
fácil aos conteúdos em linha, mas 
causando também problemas quando são 
carregados conteúdos protegidos por 
direitos de autor sem autorização prévia 
dos titulares dos direitos.

Or. en

Alteração 368
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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 

(37) Ao longo dos últimos anos, o 
funcionamento do mercado de conteúdos 
em linha tornou-se mais complexo. Os 
serviços em linha ativos que proporcionam 
acesso a conteúdos digitais protegidos por 
direitos de autor carregados pelos 
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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.

utilizadores sem o envolvimento de 
titulares de direitos prosperaram e 
tornaram-se importantes fontes de acesso 
aos conteúdos em linha protegidos por 
direitos de autor. 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.

Or. en

Alteração 369
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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) Ao longo dos últimos anos, o 
funcionamento do mercado de conteúdos 
em linha tornou-se mais complexo. Os 
serviços em linha que alojam conteúdos 
carregados pelos utilizadores sem o 
envolvimento de titulares de direitos 
prosperaram e tornaram-se importantes 
fontes de acesso aos conteúdos em linha, 
promovendo a diversidade e facilidade de 
acesso aos conteúdos, mas causando 
também problemas quando são 
carregados conteúdos protegidos por 
direitos de autor sem autorização prévia 
dos titulares dos direitos.

Or. en

Alteração 370
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
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Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip, Mady Delvaux

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Apesar de o consumo de conteúdos 
criativos ser atualmente maior do que 
alguma vez foi, sobretudo em serviços 
como as plataformas de conteúdos 
carregados pelos utilizadores e serviços de 
agregação de conteúdos, gerando lucros 
significativos, os setores criativos não 
obtiveram deste aumento de consumo o 
aumento de receitas equivalente. O valor 
das obras culturais e criativas foi desviado 
dos autores, artistas, produtores e outros 
titulares de direitos, gerando uma 
insustentável «diferença de valor». Esta 
transferência de valor, consequência da 
falta de clareza quanto ao estatuto desses 
serviços em linha no âmbito da legislação 
relativa aos direitos de autor e ao 
comércio eletrónico, prejudica a 
eficiência do mercado em linha, distorce a 
concorrência e conduz a uma redução do 
valor global do conteúdo cultural em 
linha. Limita também a escolha dos 
consumidores de serviços legítimos novos 
e inovadores no Mercado Único Digital 
Europeu e põe em risco o setor cultural e 
criativo, que cria emprego e crescimento 
significativo para a economia da UE, tal 
como sublinhado na resolução do 
Parlamento Europeu, de 13 de dezembro 
de 2016, sobre uma política europeia 
coerente para as indústrias culturais e 
criativas (2016/2072(INI)).

Or. en

Alteração 371
Daniel Buda

Proposta de diretiva
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Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) O setor criativo contribui 
significativamente tanto do ponto de vista 
económico como cultural para a força da 
União e a sua importância é há muito 
reconhecida pela legislação da União 
Europeia, nomeadamente pela 
Diretiva 2001/29/CE, que visa garantir 
um quadro no qual a exploração de obras 
e de outro material protegido possa 
realizar-se. Os titulares de direitos de 
autor enfrentam muitas vezes dificuldades 
quando tentam licenciar os seus direitos a 
determinados prestadores de serviços em 
linha e ser remunerados pela distribuição 
em linha das suas obras, o que pode pôr 
em risco a sua atividade. Para manter um 
elevado nível de proteção que permita ao 
setor criativo continuar a contribuir para 
a União em termos culturais e 
económicos, é necessário garantir a 
segurança jurídica, tanto para os titulares 
de direitos como para os utilizadores de 
obras protegidas, e que os titulares de 
direitos tenham capacidade para negociar 
licenças de direitos de autor com os 
prestadores de serviços de conteúdos que 
distribuem o seu conteúdo.

Or. ro

Alteração 372
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) O setor criativo contribui 
significativamente tanto do ponto de vista 
económico como cultural para a força da 
União e a sua importância é há muito
reconhecida pela legislação da União 
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Europeia, nomeadamente pela Diretiva 
2001/29/CE, que visa garantir um quadro 
no qual a exploração de obras e de outro 
material protegido possa realizar-se. As 
dificuldades enfrentadas pelos titulares de 
direitos quando procuram conceder 
licenças dos seus direitos a determinados 
serviços em linha e ser remunerados pela 
distribuição em linha das suas obras e 
outro material podem pôr em causa este 
objetivo. Para manter um elevado nível de 
proteção que permita aos setores criativos 
continuarem a contribuir para a União 
em termos culturais e económicos, é 
necessário garantir a segurança jurídica, 
tanto para os titulares de direitos como 
para os utilizadores de obras e outro 
material protegido, e que os titulares de 
direitos tenham capacidade para negociar 
licenças de direitos de autor com os 
serviços de carregamento de conteúdos 
pelos utilizadores que distribuem o seu 
conteúdo.

Or. en

Alteração 373
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Os serviços de conteúdos 
carregados pelos utilizadores atraíram 
utilizadores e geram valor económico por 
fornecerem acesso a obras e a outro 
material protegido, incluindo 
frequentemente a otimização da 
apresentação, organização e promoção. 
Ao fazê-lo, estes serviços concorrem 
diretamente com os fornecedores de 
conteúdos licenciados pelos mesmos 
utilizadores e pelas mesmas receitas. No 
entanto, ao contrário dos serviços 
abrangidos por uma licença, esses 
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serviços de conteúdos carregados pelos 
utilizadores não pagam uma remuneração 
ou remuneram inadequadamente os 
criadores das obras em que se baseiam, 
invocando indevidamente as disposições 
«porto seguro», previstas na Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. es

Alteração 374
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Atualmente, o consumo de 
conteúdos criativos é maior do que nunca. 
Tal ocorre, na maior parte das vezes, 
através de serviços como as plataformas 
de conteúdos carregados pelos 
utilizadores ou por meio de serviços de 
agregação de conteúdos. Ao mesmo 
tempo, as receitas para as indústrias 
criativas não aumentaram, sequer 
aproximadamente, na mesma proporção. 
Esta situação deu origem à denominada 
«diferença de valor» («value gap»): os 
serviços de plataforma retêm o valor das 
obras culturais e criativas, sendo este 
desviado dos criadores. A transferência de 
valor criou um mercado ineficaz e iníquo 
e ameaça a solidez a longo prazo do setor 
cultural e criativo da União Europeia, 
bem como o sucesso do mercado único 
digital.

Or. de

Alteração 375
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Frédérique Ries, Christian 
Ehler, António Marinho e Pinto
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Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Deve ficar muito claro que o 
regime de isenção de responsabilidade 
não se aplica aos serviços que 
desempenham um papel ativo na 
publicação em linha de obras e outros 
objetos protegidos do público. Por 
conseguinte, os serviços UUC que 
realizam atos de comunicação ao público 
através da sua intervenção indispensável 
à comunicação ao público e iniciada pelas 
pessoas que carregam os conteúdos não 
são abrangidos pela Diretiva 2000/31/CE 
no que respeita aos direitos de autor, 
estando, portanto, sujeitos às regras da 
Diretiva 2001/29/CE, a exemplo dos 
fornecedores de conteúdos digitais.

Or. fr

Alteração 376
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip, Mady Delvaux

Proposta de diretiva
Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) As plataformas digitais constituem 
um meio para alargar o acesso às obras 
culturais e criativas e oferecem grandes 
oportunidades para que as indústrias 
culturais e criativas desenvolvam novos 
modelos de negócio; cumpre analisar de 
que forma este processo pode funcionar 
com maior segurança jurídica, justiça e 
respeito pelos titulares de direitos; a 
importância da transparência e de 
assegurar condições de concorrência 
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equitativas é necessária; neste contexto, é 
necessário proteger os titulares de direitos 
no quadro dos direitos de autor e da 
propriedade intelectual a fim de assegurar 
o reconhecimento do valor e o estímulo da 
inovação, da criatividade e do 
investimento para garantir o sucesso de 
um Mercado Único Digital que 
disponibilize uma ampla e diversificada 
oferta de obras culturais e criativas de 
qualidade.

Or. en

Alteração 377
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) As plataformas digitais constituem 
um meio para alargar o acesso às obras 
culturais e criativas e oferecem grandes 
oportunidades para que as indústrias 
culturais e criativas desenvolvam novos 
modelos de negócio. Daí a conveniência 
de refletir sobre a forma de reforçar a 
segurança jurídica e o respeito pelos 
titulares de direitos neste domínio. É da 
máxima importância proporcionar 
transparência e garantir condições de 
concorrência equitativas. É necessário
proteger os titulares de direitos no quadro 
dos direitos de autor e da propriedade 
intelectual a fim de assegurar o 
reconhecimento do valor e proporcionar 
um estímulo à inovação, à criatividade, ao 
investimento e à produção de conteúdos.

Or. de

Alteração 378
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta de diretiva
Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) Esta transferência de valor 
prejudica a eficiência do mercado em 
linha, distorce a concorrência e reduz o 
valor global dos conteúdos culturais em 
linha. Reduz, bem assim, as possibilidades 
de escolha dos consumidores de serviços 
inovadores novos e legítimos no mercado 
único digital europeu, pondo em risco o 
setor cultural e criativo, que gera emprego 
e crescimento significativo, tal como 
sublinhado na resolução do Parlamento 
Europeu, de 13 de dezembro de 2016, 
sobre uma política europeia coerente para 
as indústrias culturais e criativas 
(2016/2072(INI)).

Or. es

Alteração 379
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Christian Ehler, Robert Rochefort, Bogdan Brunon 
Wenta, Tadeusz Zwiefka, Jean-Marie Cavada, Angelika Niebler, Pervenche Berès, 
Milan Zver, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Giorgos Grammatikakis, Sylvie 
Guillaume, Luigi Morgano, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 37-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-C) É por esse motivo que as isenções 
de responsabilidade só podem ser 
aplicadas a prestadores de serviços em 
linha verdadeiramente neutros e passivos, 
e não a serviços que desempenhem um 
papel ativo na distribuição, promoção e 
monetização de conteúdos a expensas dos 
criadores.

Or. en
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Alteração 380
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

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 
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.
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_________________

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

Alteração 381
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação que conservam e facultam ao 



AM\1123345PT.docx 81/152 PE603.010v01-00

PT

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

Alteração 382
Jiří Maštálka

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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Conselho34.

_________________

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

Alteração 383
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

_________________

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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Alteração 384
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 reprodução, bem 
como um ato de comunicação ao público, 
nomeadamente a colocação à disposição 
dos anteriores carregamentos pelos seus 
utilizadores de obras ou outro material 
protegido, estes são obrigados a celebrar 
acordos de licenciamento, com os titulares 
de direitos que os exijam, relativos aos 
direitos de reprodução e de comunicação 
ao público, 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.
No que diz respeito à isenção de 
responsabilidade prevista no artigo 14.º, é 
necessário verificar se o prestador de 
serviços desempenha um papel ativo, 
nomeadamente através da otimização 
para fins de seleção, classificação ou 
agregação dos conteúdos protegidos 
disponibilizados em linha, ou da sua 
promoção ou recomendação, 
independentemente da natureza dos meios 
utilizados para esse efeito. Quando um 
prestador de serviços desempenha um 
papel ativo, não pode ser elegível para a 
isenção de responsabilidade prevista no 
artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE.
A menos que atuem a nível profissional, a 
responsabilidade dos utilizadores dos 
serviços pelos atos protegidos por direitos 
de autor é coberta pelos acordos de 
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licenciamento celebrados entre os 
detentores de direitos e os prestadores de 
serviços.

_________________ _________________

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).

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).

Or. fr

Alteração 385
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Nos casos em que seja prestado um 
serviço da sociedade da informação que 
consista no armazenamento de 
informação prestada por um destinatário 
do serviço e os prestadores do serviço 
permitam aos utilizadores carregar as 
suas obras de modo a torná-las acessíveis 
ao público, vindo a ter conhecimento, 
após terem sido notificado pelos titulares 
de direitos, de que as obras são utilizadas 
de forma não autorizada e estão sujeitas a 
direitos de autor e direitos conexos, estes 
são obrigados a retirar esse conteúdo, a 
fim de poderem ser elegíveis para a 
isenção de responsabilidade prevista no 
artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. No 
entanto, é do interesse de todas as partes 
envolvidas que o conteúdo permaneça em 
linha. Por conseguinte, deve prever-se a 
possibilidade de os titulares de direitos e 
os prestadores de serviços celebrarem um 
acordo de licenciamento em condições 
equitativas e razoáveis para esse efeito.
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A fim de garantir que as notificações de 
obras sujeitas a direitos de autor e direitos 
conexos sejam válidas, os titulares de 
direitos devem fornecer aos prestadores de 
serviços uma identificação exata das 
obras protegidas e dos conteúdos 
carregados considerados não autorizados, 
incluindo a sua localização exata. A fim 
de evitar utilizações indevidas ou abusos 
das notificações e proteger a liberdade de 
informação e expressão e as limitações e 
exceções à legislação relativa aos direitos 
de autor, os utilizadores devem ter acesso 
a mecanismos de reparação e reclamação.

_________________

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

Alteração 386
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação que
conservam informação fornecida por um 
beneficiário do serviço celebrem acordos 
de licenciamento com os titulares de 
direitos numa base voluntária, os direitos 
fundamentais dos utilizadores à 
privacidade, à liberdade de expressão e à 
liberdade de informação não são, muitas 
vezes, suficientemente tidos em conta, e a 
sua capacidade de fazer valer o seu direito 
de utilização ao abrigo de uma exceção ou 
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prevista no artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho34.

limitação é, muitas vezes, injustamente 
restringida por medidas postas em prática 
no âmbito desses acordos de 
licenciamento. A fim de corrigir esta 
situação e de garantir a segurança 
jurídica aos utilizadores que estão a 
exercer o seu direito de utilização ao
abrigo de uma exceção ou limitação 
existente no quadro da legislação 
nacional do país em que a utilização é 
feita, é necessário um quadro jurídico que 
reja os referidos acordos de 
licenciamento. Para proteger os direitos 
fundamentais e aumentar a segurança 
jurídica para todas as partes interessadas 
à luz da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, é necessário 
que os acordos sobre medidas entre 
titulares de direitos e prestadores de 
serviços da sociedade da informação não 
imponham uma obrigação geral em 
relação aos prestadores de serviços da 
sociedade da informação de monitorizar 
as informações que estes transmitem ou 
armazenam nem uma obrigação geral de 
procurar ativamente factos ou 
circunstâncias indicadoras de atividades 
ilícitas. 34.

_________________ _________________

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).

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

Alteração 387
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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.

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, não se limitando à mera 
disponibilização de instalações físicas e, 
por conseguinte, intervêm no ato de 
comunicação ao público resultante do 
carregamento, pelos utilizadores, das
referidas obras e outro material protegido.
Estes prestadores de serviços são 
obrigados a celebrar acordos de 
licenciamento com os titulares de direitos, 
tanto pela comunicação ao público como 
pelos direitos de reprodução, 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. Para poderem 
proporcionar segurança jurídica aos 
utilizadores, as licenças concedidas a 
esses prestadores de serviços devem 
abranger a responsabilidade pelos atos 
pertinentes dos utilizadores, sempre que 
ocorram em âmbito não profissional.

_________________ _________________

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).

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. es

Justificação

As plataformas de conteúdos carregados pelos utilizadores executam atos de comunicação ao 
público através da sua intervenção em atos de comunicação ao público efetuados pelos seus 
utilizadores. Pretende-se tornar a redação mais clara para evitar que sejam aplicadas as 
disposições «porto seguro» às plataformas de conteúdos carregados pelos utilizadores com 
um papel ativo na disponibilização ao público das obras, em consonância com uma 
interpretação correta da Diretiva sobre o comércio eletrónico. A licença concedida à 
plataforma abrange os carregamentos efetuados pelos utilizadores, para garantir a máxima 
segurança jurídica, desde que esse carregamento não seja efetuado com fins profissionais.
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Alteração 388
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Theresa Griffin, Giorgos 
Grammatikakis, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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, não se limitam à mera 
disponibilização de instalações físicas e 
intervêm no ato de comunicação ao 
público, iniciado pelos respetivos 
utilizadores, ao carregarem essas obras e 
outro material protegido. Estes 
prestadores de serviços são, assim,
obrigados a celebrar acordos de 
licenciamento com os titulares de direitos, 
tanto pela comunicação ao público como 
pelos direitos de reprodução em que 
desempenham um papel indispensável, 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. A fim de 
garantir a segurança jurídica para os 
utilizadores, a autorização concedida a 
estes prestadores de serviços deve 
abranger a responsabilidade dos seus 
utilizadores pelos atos pertinentes em 
matéria de direitos de autor, quando os 
utilizadores não intervenham a título 
comercial.

_________________ _________________

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).

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).
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Or. en

Alteração 389
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 e uma ação de reprodução, estes 
são obrigados a celebrar acordos de 
licenciamento com os titulares de direitos, 
de modo a defender os legítimos interesses 
desses 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. No entanto, as 
isenções de responsabilidade só podem ser 
aplicadas a prestadores de serviços em 
linha verdadeiramente neutros e passivos, 
tal como definido na diretiva relativa ao 
comércio eletrónico e no acórdão do 
TJUE, e não a serviços que desempenhem 
um papel ativo na distribuição, promoção 
e monetização de conteúdos à custa dos 
criadores.

_________________ _________________

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).

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. de
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Alteração 390
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Josef 
Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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, devem celebrar acordos com 
os titulares dos direitos, que garantam 
uma remuneração adequada aos autores, a 
menos que sejam elegíveis para as 
isenções de responsabilidade previstas nos 
artigos 12.º a 15.º da Diretiva 2000/13/CE.
Os acordos em questão devem ter em 
consta os interesses dos autores, dos 
artistas intérpretes ou executantes, de 
todos os utilizadores finais e serviços da 
sociedade da informação.
Para evitar o licenciamento múltiplo da 
utilização de uma mesma obra nos 
mesmos prestadores de serviços da 
sociedade da informação, que conduziria 
à fragmentação do Mercado Único 
Digital, os titulares dos direitos devem 
propor uma licença ou acordo único de 
licenciamento das obras protegidas por 
direitos de autor pertinentes, e uma 
licença pan-europeia para utilização das 
respetivas obras abrangidas pelo presente 
considerando.

_________________

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).
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Or. en

Alteração 391
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
conservam, indexam, classificam 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 ou de 
disponibilização ao público, consoante o 
caso, estes são obrigados a celebrar 
acordos de licenciamento com os titulares 
de direitos ou a impedir a disponibilidade 
não autorizada nos seus serviços de obras 
ou outro material protegido por direitos 
de autor, 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.

_________________ _________________

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 17.07.2000, 
p. 1-16).

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 17.07.2000, 
p. 1-16).

Or. ro

Alteração 392
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta de diretiva
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Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Os prestadores de serviços da sociedade da 
informação que conservam e facultam ao 
público acesso a obras ou outro material 
protegido por direitos de autor carregados 
pelos utilizadores não se limitam à mera 
colocação à disposição de instalações 
físicas e intervêm no ato de comunicação 
ao público iniciado pelos respetivos 
utilizadores, aos carregarem essas obras e 
outro material protegido. Estes 
prestadores de serviços são, assim,
obrigados a celebrar acordos de 
licenciamento com os titulares de direitos, 
tanto pela comunicação ao público como 
pelos direitos de reprodução em que 
desempenham um papel indispensável, 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.

_________________ _________________

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).

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

Justificação

Uma vez que os serviços que proporcionam acesso a conteúdos carregados pelos utilizadores 
praticam atos de comunicação ao público mediante a sua indispensável intervenção na 
comunicação ao público iniciada pelos utilizadores, é necessário tornar mais claro na 
redação que a salvaguarda do regime de isenção de responsabilidade não é aplicável aos 
serviços que desempenham um papel ativo na disponibilização ao público de obras e outro 
material protegido. Tais serviços não são abrangidos pela Diretiva 2000/31/CE para efeitos 
de direitos de autor, encontrando-se sujeitos às disposições da Diretiva 2001/29/CE, como 
qualquer outro prestador de serviços de conteúdos digitais.
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Alteração 393
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
conservam e facultam ao público acesso a 
grandes quantidades de obras ou outro 
material protegido por direitos de autor 
carregados pelos utilizadores, excedendo 
por conseguinte a mera disponibilização 
de instalações físicas e executando um ato 
de comunicação ao público bem como um 
ato de reprodução, estes são obrigados a 
celebrar acordos de licenciamento com os 
titulares de direitos que lho solicitem, 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.

_________________ _________________

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).

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

Alteração 394
Stefano Maullu

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
conservam e facultam ao público acesso a 

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
estejam, independentemente da natureza 
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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.

dos meios utilizados para esse efeito, 
envolvidos na disponibilização ao público 
de obras de terceiros carregadas pelos 
utilizadores e sempre que essa atividade 
não seja de natureza meramente técnica, 
automática e passiva, estes são obrigados a 
celebrar acordos de licenciamento com os 
titulares de direitos. Ressalvam-se, 
contudo, a utilização das obras no âmbito 
de uma exceção ou limitação aos direitos 
de autor e a utilização de conteúdos 
originais criados pelos utilizadores.

_________________

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. it

Alteração 395
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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, devem celebrar acordos de 
licenciamento com os titulares dos 
direitos, de modo a garantir uma 
remuneração equitativa, 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.
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_________________ _________________

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).

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

Alteração 396
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 e/ou um ato de reprodução, estes 
são obrigados a celebrar acordos de 
licenciamento com os titulares de direitos 
que lho solicitem, 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.

_________________ _________________

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).

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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Alteração 397
Luis de Grandes Pascual

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 ou colocando à sua disposição, 
consoante o caso, 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.

_________________ _________________

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).

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

Justificação

É necessário clarificar que os atos de serviços que proporcionam acesso a conteúdos 
carregados pelos utilizadores são igualmente suscetíveis de se enquadrarem no direito de 
«colocação à disposição do público», pois é o regime deste que é aplicável à distribuição a 
pedido ou transferência em contínuo pelos referidos serviços no caso de alguns titulares de 
direitos, tais como produtores e artistas intérpretes ou executantes. Convém explicitar ainda 
que o dever de adotar tecnologias que impende sobre os prestadores de serviços se 
circunscreve às tecnologias já existentes, o que significa que eles não são obrigados a 
investir no desenvolvimento de tecnologias próprias.



AM\1123345PT.docx 97/152 PE603.010v01-00

PT

Alteração 398
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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 ou 
disponibilização ao público, consoante o 
caso, 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.

_________________ _________________

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).

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. es

Alteração 399
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
conservam e facultam ao público acesso a 

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
participem ativamente na 
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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.

disponibilização, promoção e conservação 
para o público de conteúdos digitais 
protegidos 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.

_________________ _________________

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).

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

Alteração 400
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Nos casos em que os prestadores de 
serviços da sociedade da informação que
conservam e facultam ao público acesso a 
obras ou outro material protegido por 
direitos de autor carregados pelos 
utilizadores excedam a mera 
disponibilização de instalações físicas e 
executem um ato de comunicação ao 
público, 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 Conselho.
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_________________

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

Alteração 401
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 402
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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utilizados para esse efeito.

Or. en

Alteração 403
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 404
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 405
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Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 406
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

No que diz respeito à aplicação do artigo 
14.º da Diretiva 2000/31/CE, é necessário 
verificar se o papel desempenhado pelo
prestador de serviços tem um carácter
ativo. Um papel ativo implica, 
nomeadamente, a otimização para efeitos 
de apresentação por parte do serviço das 
obras ou materiais carregados ou a sua 
promoção pelo serviço, 
independentemente da natureza dos meios 
utilizados para esse efeito. Os prestadores 
de serviços que desempenhem um papel 
ativo desse tipo são inelegíveis no que 
respeita à isenção de responsabilidade do 
referido artigo 14.º.

Or. en
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Justificação

Convém clarificar que a disposição se refere a dois atos, que são «armazenar» e 
«proporcionar o acesso» e que correspondem a dois atos relevantes no plano dos direitos de 
autor - o «direito de reprodução» e o «direito de comunicação ao público», respetivamente. 
Por conseguinte, ambos os atos devem ser mencionados, dado que ambos carecem de ser 
objeto de licenciamento no caso de o serviço desempenhar um papel ativo.

Alteração 407
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Theresa Griffin, Giorgos 
Grammatikakis, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

No que diz respeito à aplicação do artigo 
14.º da Diretiva 2000/31/CE, a menos que 
tenha sido estabelecido que o respetivo 
papel é de carácter puramente passivo, o 
prestador de serviços não é elegível no que 
toca à isenção de responsabilidade 
prevista no artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE, considerando-se que 
desempenha um papel ativo. Um papel 
ativo implica, nomeadamente, a 
otimização para efeitos de apresentação 
por parte do serviço das obras ou materiais 
carregados ou a sua promoção pelo 
serviço, independentemente da natureza 
dos meios utilizados para esse efeito. Um 
prestador de serviços pode ser 
considerado ativo mesmo quando não 
dispõe de controlo editorial sobre os 
conteúdos que disponibiliza.

Or. en

Alteração 408
Stefano Maullu

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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.

Com vista à aplicação do regime de 
responsabilidade previsto no artigo 14.º da 
Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, é necessário 
verificar se o prestador de serviços 
desempenha um papel ativo, incluindo 
através da otimização da apresentação das 
obras ou materiais carregados, 
promovendo-os ou deles retirando 
benefícios económicos, 
independentemente da natureza dos meios 
utilizados para esse efeito, incluindo os 
processos automatizados. O prestador de 
serviços não pode invocar o não 
desempenho de um papel ativo no que se 
refere a obras únicas ou outro material se 
desempenhar um papel ativo 
relativamente ao funcionamento geral do 
serviço.

Or. it

Alteração 409
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

No que diz respeito ao artigo 14.º da 
Diretiva 2000/31/CE e à isenção de 
responsabilidade prevista no mesmo, 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.
Nesse caso, o prestador de serviços deve 
deixar de ser considerado um mero 
recetor dessas obras ou outros materiais 
protegidos por direitos de autor 
carregados pelos seus utilizadores, 
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devendo ser inelegível para a isenção de 
responsabilidade e ficando, por 
conseguinte, sujeito às disposições da 
Diretiva 2001/29/CE, como qualquer 
outro prestador de serviços digitais.

Or. en

Alteração 410
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

No que diz respeito à aplicação do artigo 
14.º da Diretiva 2000/31/CE, é necessário 
verificar se o papel desempenhado pelo
prestador de serviços tem um caráter ativo. 
Um papel ativo inclui, entre outros, a 
otimização para fins de apresentação, pelo 
serviço, das obras ou materiais carregados 
ou da sua promoção, independentemente 
da natureza dos meios utilizados para esse 
efeito. Neste caso, os prestadores de 
serviços não podem invocar a isenção de 
responsabilidade prevista no artigo 14.º.

Or. es

Alteração 411
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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, 

No que diz respeito ao artigo 14.º, é 
necessário verificar se o prestador de 
serviços desempenhou um papel ativo, 
com conhecimento do conteúdo digital 
protegido por direitos de autor em causa, 
incluindo através da otimização da 
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independentemente da natureza dos meios 
utilizados para esse efeito.

apresentação das obras ou materiais 
carregados ou da sua promoção, 
independentemente da natureza dos meios 
utilizados para esse efeito.

Or. en

Alteração 412
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

No que diz respeito ao artigo 14.º da 
Diretiva 2000/31/CE, é necessário verificar 
se o prestador de serviços desempenha um 
papel ativo, incluindo através da 
otimização da apresentação dos conteúdos 
fornecidos pelo serviço ou da promoção 
desses conteúdos, independentemente da 
natureza dos meios utilizados para esse 
efeito.

Or. en

Alteração 413
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 414
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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

Alteração 415
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 3
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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

Alteração 416
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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
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Or. en

Alteração 417
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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.

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 quantidades significativas 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 de informação 
que, podendo invocar a isenção de 
responsabilidade prevista no artigo 14.º da 
Diretiva 2000/31/CE, armazenam e 
permitem o acesso a quantidades 
significativas de obras e outros materiais 
protegidos carregados pelos seus 
utilizadores.

Or. en

Alteração 418
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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 

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 
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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.

acesso a 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. Os referidos acordos 
de licenciamento devem abranger 
igualmente os conteúdos carregados pelos 
utilizadores desses serviços, assim como a 
respetiva responsabilidade, incluindo nos 
casos em que estes executem um ato de 
reprodução e/ou de comunicação ao 
público, desde que não intervenham a 
título comercial.

Or. en

Justificação

Deveria constituir um novo considerando, 38-A.

Alteração 419
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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 

A fim de assegurar a correta aplicação dos 
acordos de licenciamento ou permitir a 
disponibilização de serviços de conteúdos 
não abrangidos pelos referidos acordos, 
os prestadores de serviços da sociedade da 
informação que conservam e facultam ao 
público acesso a uma quantidade 
significativa 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 
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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.

consentâneas com as melhores práticas 
das tecnologias existentes e do setor e 
desde que a referida tecnologia exista, 
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.

Or. es

Justificação

Pretende-se tornar claro que os atos executados pelos serviços de conteúdos carregados 
pelos utilizadores podem ser abrangidos pelo direito de «colocar à disposição do público», 
visto ser este o direito aplicável à distribuição a pedido ou à transmissão pelos serviços de 
conteúdos carregados pelos utilizadores relativamente a determinados titulares de direitos, 
como produtores e executantes. Cumpre também esclarecer que os prestadores de serviços 
têm necessidade de utilizar tecnologias quando elas existam, o que significa que não são 
obrigados a investir no desenvolvimento das suas próprias tecnologias.

Alteração 420
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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 

A fim de assegurar a correta aplicação dos 
acordos de licenciamento, os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que conservam e facultam acesso a 
quantidades significativas de obras ou 
outro material protegido por direitos de 
autor carregados pelos utilizadores e 
executam um ato de comunicação ao 
público 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. Essas medidas não devem 
exigir a divulgação da identidade dos 
utilizadores que carregam conteúdos a 
fim de proteger a sua privacidade. Além 
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2000/31/CE. disso, essas medidas devem limitar-se a 
impedir a disponibilidade de obras 
especificamente identificadas e 
devidamente notificadas e não devem 
implicar uma obrigação geral de 
monitorizar o conteúdo carregado pelos 
utilizadores.

Or. en

Alteração 421
Antanas Guoga

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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.

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 obras ou outro material protegido 
por direitos de autor carregados pelos 
utilizadores devem adotar medidas 
adequadas e proporcionadas com vista a 
assegurar a proteção de obras ou outro 
material protegido.

Or. en

Alteração 422
Luis de Grandes Pascual

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 3
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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.

A fim de assegurar a correta aplicação dos 
acordos de licenciamento ou evitar a 
disponibilidade nos seus serviços de 
conteúdos não abrangidos pelos referidos 
acordos, 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
consentâneas com as melhores práticas 
das tecnologias existentes e do setor e 
desde que a referida tecnologia exista, 
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.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que os atos de serviços que proporcionam acesso a conteúdos 
carregados pelos utilizadores são igualmente suscetíveis de se enquadrarem no direito de 
«colocação à disposição do público», pois é o regime deste que é aplicável à distribuição a 
pedido ou transferência em contínuo pelos referidos serviços no caso de alguns titulares de 
direitos, tais como produtores e artistas intérpretes ou executantes. Convém explicitar ainda 
que o dever de adotar tecnologias que impende sobre os prestadores de serviços se 
circunscreve às tecnologias já existentes, o que significa que eles não são obrigados a 
investir no desenvolvimento de tecnologias próprias.

Alteração 423
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a correta aplicação dos A fim de assegurar a correta aplicação dos 
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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 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.

acordos de licenciamento, os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que disponibilizam ativamente ao público 
conteúdos digitais protegidos por direitos 
de autor, obras ou outro material 
carregados pelos utilizadores devem adotar 
medidas adequadas e proporcionadas em 
relação ao seu valor e dimensão com vista 
a assegurar a proteção desses conteúdos 
digitais, em conformidade com a evolução 
tecnológica.

Or. en

Alteração 424
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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.

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 com vista a assegurar a 
proteção de obras ou outro material 
protegido. As medidas em causa devem 
respeitar os direitos dos utilizadores e o 
tratamento dos dados pessoais deve ser 
feito em conformidade com as disposições 
da Diretiva 95/46/CE e do Regulamento 
(UE) n.º 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho (Regulamento 
geral sobre a proteção de dados). Esta 
obrigação deve aplicar-se igualmente aos 
prestadores de serviços da sociedade da 
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informação que podem invocar a isenção 
de responsabilidade prevista no artigo 14.º 
da Diretiva 2000/31/CE.

Or. en

Alteração 425
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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.

A fim de assegurar a correta aplicação dos 
acordos de licenciamento ou de impedir a 
disponibilidade não autorizada nos seus 
serviços de conteúdos não abrangidos por 
tais acordos, os prestadores de serviços da 
sociedade da informação que conservam, 
indexam, classificam ou facultam ao 
público acesso a obras ou outro material 
protegido por direitos de autor 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.

Or. ro

Alteração 426
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a correta aplicação dos A fim de assegurar a correta aplicação dos 
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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.

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, que deverá 
garantir a partilha do valor em linha,
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.

Or. fr

Alteração 427
Stefano Maullu

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 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.

A fim de assegurar a correta aplicação dos 
acordos de licenciamento, os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que, independentemente da natureza dos 
meios usados para esse efeito, participam 
na disponibilização ao público de obras de 
terceiros carregadas pelos utilizadores 
devem adotar medidas adequadas e 
proporcionadas, tais como a aplicação de 
tecnologias eficazes, com vista a assegurar 
a proteção de obras. Esta obrigação deve 
aplicar-se igualmente aos prestadores de 
serviços da sociedade da informação que 
podem invocar o regime de 
responsabilidade previsto no artigo 14.º da 
Diretiva 2000/31/CE.

Or. it
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Alteração 428
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a aplicação destas medidas, os 
titulares de direitos devem fornecer aos 
prestadores de serviços as obras ou outro 
material identificado de forma precisa 
relativamente aos quais considerem ter 
direitos de autor. Os titulares de direitos 
continuam a ser responsáveis pelos 
pedidos apresentados por terceiros 
relativamente à utilização de obras que 
identifiquem como suas na aplicação de 
qualquer acordo alcançado com o 
prestador de serviços.

Or. en

Alteração 429
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposta de diretiva
Considerando 38 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para a aplicação destas medidas, os 
titulares de direitos devem fornecer aos 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação os dados necessários para que 
as medidas adotadas por estes últimos 
produzam os devidos efeitos. Os titulares 
dos direitos devem ainda comprovar 
devidamente os direitos que reclamam.

Or. en

Alteração 430
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) O quadro de direitos de autor da 
UE visa proporcionar, nomeadamente aos 
autores, um elevado nível de proteção que 
é crucial para manter o dinamismo da 
criação intelectual europeia. O quadro de 
direitos de autor da UE deve continuar a 
ser coerente com tal objetivo e abster-se, 
por conseguinte, de introduzir exceções 
injustificadas, desequilibradas e 
desnecessárias, como seja uma exceção 
para «conteúdos gerados pelo utilizador», 
em que as questões relacionadas com a 
utilização de obras ou outro material 
pelos utilizadores se prendem com a 
interpretação feita das regras aplicáveis 
aos prestadores de serviços em linha que 
desempenham um papel ativo na 
distribuição de conteúdos.

A fim de clarificar a situação e garantir a 
certeza jurídica, importará esclarecer a 
responsabilidade dos prestadores de 
serviços em linha que facultam acesso a 
conteúdos gerados pelo utilizador. Neste 
contexto, os referidos prestadores de 
serviços em linha não devem ser 
abrangidos pela isenção de 
responsabilidade e os acordos de 
licenciamento celebrados com titulares de 
direitos devem aplicar-se aos atos dos 
utilizadores que não intervenham a título 
comercial.

Or. en

Alteração 431
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(38-A) Quaisquer acordos relativos a 
medidas que possam vir a ser celebrados 
entre titulares de direitos e prestadores de 
serviços da sociedade da informação 
devem prever a obrigação de aqueles 
fornecerem a estes últimos os dados 
necessários para os habilitar a identificar 
os respetivos conteúdos numa base de 
dados acessível ao público. Tal obrigação 
deve contribuir para clarificar a 
responsabilidade dos titulares de direitos 
pelos pedidos apresentados por terceiros 
relativamente à utilização de obras que 
identifiquem como suas na aplicação de 
qualquer acordo alcançado com o 
prestador de serviços.

Or. en

Alteração 432
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) A fim de assegurar a correta 
aplicação dos acordos de licenciamento 
ou de impedir o acesso não autorizado a 
obras ou outro material protegido por 
direitos de autor carregados pelos 
utilizadores, os prestadores de serviços da 
sociedade da informação que conservam e 
facultam esses conteúdos e que os 
propõem ao público devem adotar 
medidas adequadas e proporcionadas, tais 
como a aplicação de tecnologias eficazes, 
com vista a assegurar a proteção dessas 
obras ou outro material protegido.

Or. fr
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Alteração 433
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 38-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-B) Esta obrigação aplica-se 
igualmente aos prestadores de serviços da 
sociedade da informação que podem 
aproveitar a isenção de responsabilidade 
prevista no artigo 14.º da Diretiva 
2000/31/CE, quando armazenam e 
facultam o acesso ao público a um 
número significativo de obras ou outro 
material protegido por direitos de autor 
carregados pelos seus utilizadores.

Um prestador de serviços que não tenha 
em consideração os pedidos apresentados 
pelos detentores de direitos de celebração 
de acordos de licenciamento ou não lhes 
dê resposta eficaz não pode beneficiar da 
proteção estabelecida no artigo 14.º, n.º 1, 
da Diretiva 2000/31/CE.

Or. fr

Alteração 434
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 435
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 436
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

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 

Suprimido
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acordo.

Or. en

Alteração 437
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 438
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Jiří Maštálka

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 439
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A colaboração entre os prestadores (39) A colaboração entre os prestadores 



PE603.010v01-00 124/152 AM\1123345PT.docx

PT

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.

de serviços da sociedade da informação 
que conservam e facultam ao público 
acesso às 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.
Nos casos em que as medidas e as 
tecnologias utilizadas em conformidade 
com a presente diretiva afetem o 
carregamento de conteúdos abrangidos 
por uma isenção ou uma autorização, é 
necessário pedir aos prestadores de 
serviços que criem mecanismos de 
reclamação e compensação, em benefício 
dos utilizadores cujos conteúdos forem 
afetados pelas medidas referidas. Estes 
mecanismos devem proporcionar um 
equilíbrio adequado entre a necessidade 
de garantir que o conteúdo abrangido por 
isenções aos direitos de autor ou por 
autorizações não seja indevidamente 
afetado pelas medidas e a necessidade de 
garantir que os mecanismos de 
reclamação e compensação não 
prejudiquem de forma injustificável a 
eficácia das medidas.
Para atingir este objetivo, os mecanismos 
de reclamação e compensação devem 
permitir aos detentores de direitos receber 
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a informação adequada com vista a 
avaliar as reclamações e dar-lhes 
resposta.
Os mecanismos de reclamação e 
compensação devem também prever um 
período de tempo adequado para os 
detentores de direitos poderem responder 
às reclamações.

Or. fr

Alteração 440
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

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) A colaboração entre os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que conservam e facultam ao público 
acesso a quantidades significativas 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. Tendo em conta os requisitos da 



PE603.010v01-00 126/152 AM\1123345PT.docx

PT

presente diretiva em matéria de 
celebração de acordos e cooperação entre 
os prestadores de serviços da sociedade da 
informação e os titulares de direitos, é 
necessário prever um procedimento de 
mediação que permita às partes encontrar 
uma solução amigável para qualquer 
litígio relativo às disposições pertinentes 
da presente diretiva. Os Estados-Membros 
devem apoiar esse mecanismo, 
designando um organismo imparcial com 
experiência relevante e competência para 
assistir as partes na resolução do seu 
litígio.

Or. en

Alteração 441
Luis de Grandes Pascual

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. 

(39) Nos casos em que as medidas e 
tecnologias utilizadas em conformidade 
com a presente diretiva afetem o 
carregamento de conteúdos abrangidos 
por uma exceção ou uma autorização 
concedida, é necessário requerer que os 
prestadores de serviços criem mecanismos 
de reclamação e recurso, em benefício dos 
utilizadores, cujos conteúdos forem 
afetados pelas medidas. Estes mecanismos
devem proporcionar um equilíbrio 
adequado entre a necessidade de garantir 
que o conteúdo abrangido por exceções 
aos direitos de autor ou por autorizações 
não seja indevidamente afetado pelas 
medidas e a necessidade de garantir que 
os mecanismos de reclamação e recurso 
não prejudiquem de forma injustificável a 
eficácia das medidas.
Para atingir esse objetivo, os mecanismos 
de reclamação e recurso devem prever 
normas mínimas em matéria de 
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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.

reclamações, para assegurar que os 
titulares de direitos recebam informações 
adequadas para avaliar e responder às 
reclamações.
Os mecanismos de reclamação e recurso 
que funcionem corretamente devem 
facultar aos titulares dos direitos um 
período adequado para responder às 
reclamações, tendo em conta o número de 
reclamações em tratamento pelo titular de 
direitos destinatário no momento da 
reclamação.

Or. en

Justificação

Atendendo a que, em alguns casos, os conteúdos carregados pelos utilizadores em serviços 
que proporcionam acesso a conteúdos carregados pelos utilizadores são suscetíveis de ser 
afetados pelas medidas mencionadas no artigo 13.º, nomeadamente quando são abrangidos 
por uma exceção ou por uma autorização, é necessário garantir que possam continuar a 
estar acessíveis nesses serviços e que os utilizadores disponham de um mecanismo que lhes 
permita apresentar reclamações quando o carregamento é impossibilitado, e que permita aos 
titulares de direitos apreciar e responder às reclamações dos utilizadores.

Alteração 442
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

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 

(39) A colaboração entre os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que conservam e facultam ao público 
acesso a quantidades significativas 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 
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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.

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. De acordo com o disposto na 
Diretiva 95/46/CE, na Diretiva 
2002/58/CE e no Regulamento geral sobre 
a proteção de dados, essas tecnologias não 
devem requerer a identificação dos 
utilizadores individuais e o tratamento dos 
seus dados pessoais, não devendo, por 
conseguinte, originar uma obrigação 
geral de vigilância.

Or. en

Alteração 443
Antanas Guoga, Eva Maydell

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

(39) A colaboração entre os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que facultam o acesso a obras ou outro 
material protegido por direitos de autor 
carregados pelos utilizadores e os titulares 
de direitos é essencial para a aplicação de 
medidas razoáveis e apropriadas. Por 
conseguinte, os titulares de direitos devem 
fornecer os dados necessários para os 
serviços identificarem os seus conteúdos 
em relação aos quais detêm direitos de 
autor e os serviços devem ser transparentes 
com os titulares de direitos e fornecer-lhes
informações sobre as medidas, a forma 
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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.

como são utilizadas e a sua taxa de sucesso 
no reconhecimento dos conteúdos dos 
titulares de direitos.

Or. en

Alteração 444
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

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. 

(39) A colaboração entre os prestadores 
de serviços da sociedade da informação e 
os titulares de direitos é essencial para 
facilitar a identificação rigorosa de obras 
não autorizadas em linha. No entanto, 
devem ser criadas salvaguardas 
adequadas sempre que se chegar a acordo 
sobre a introdução de medidas voluntárias
para garantir que estas não violam os 
direitos fundamentais dos utilizadores, 
nomeadamente o seu direito à proteção 
dos dados pessoais e a sua liberdade de 
receber ou transmitir informações, de 
acordo com os artigos 8.º e 11.º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em particular os seus direitos à 
utilização de obras produzidas de acordo 
com uma exceção ou limitação aos 
direitos de autor.
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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.

Or. en

Alteração 445
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

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) A colaboração entre os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que conservam e facultam ao público 
acesso a quantidades significativas de 
obras ou outro material protegido por 
direitos de autor carregados pelos 
utilizadores, executando um ato de 
comunicação ao público, 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, 
tais como ficheiros de referência e 
metadados. Devem entregar ficheiros de 
referência atempadamente e num formato 
de ficheiro adequado. Os metadados 
devem ser completos e precisos para cada 
ficheiro de referência. 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 
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titulares de direitos obtenham informações 
dos prestadores de serviços da sociedade 
da informação sobre a utilização dos 
conteúdos cobertos por um acordo.

Or. en

Alteração 446
Sergio Gaetano Cofferati

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) 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. 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. 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.

Or. en
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Alteração 447
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

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) A colaboração entre os prestadores 
de serviços da sociedade da informação 
que disponibilizam ativamente ao público 
conteúdos digitais protegidos por direitos 
de autor, obras ou outro material 
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.

Or. en

Alteração 448
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A colaboração entre os prestadores (39) A colaboração entre os prestadores 
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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.

de serviços da sociedade da informação, 
que facultam ao público acesso a 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.

Or. en

Alteração 449
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Nos casos em que as medidas e 
tecnologias utilizadas em conformidade 
com a presente diretiva afetem o 
carregamento de conteúdos abrangidos 
por uma exceção ou uma autorização 
concedida, é necessário requerer que os 
prestadores de serviços criem mecanismos 
de reclamação e recurso, em benefício dos 
utilizadores cujos conteúdos sejam 
afetados pelas medidas / tecnologias. 
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Estes mecanismos devem proporcionar 
um equilíbrio adequado entre a 
necessidade de garantir que o conteúdo 
abrangido por exceções aos direitos de 
autor ou por autorizações não seja 
indevidamente afetado pelas medidas / 
tecnologias, por um lado, e a necessidade 
de garantir que os mecanismos de 
reclamação e recurso não prejudiquem de 
forma injustificável a eficácia das 
medidas, por outro lado.

Para atingir esse objetivo, os mecanismos 
de reclamação e recurso devem prever 
normas mínimas em matéria de 
reclamações, para assegurar que os 
titulares de direitos recebam informações 
adequadas para avaliar e responder às 
reclamações.

Os mecanismos de reclamação e recurso 
que funcionem corretamente devem 
facultar aos titulares dos direitos um 
período adequado para responder às 
reclamações, tendo em conta o número de 
reclamações em tratamento pelo titular de 
direitos - destinatário no momento da 
reclamação.

Or. ro

Alteração 450
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Nos casos em que as medidas e 
tecnologias utilizadas em conformidade 
com a presente diretiva afetem o 
carregamento de conteúdos abrangidos 
por uma exceção ou uma autorização 
concedida, é necessário requerer que os 
prestadores de serviços criem mecanismos 
de reclamação e recurso em benefício dos 
utilizadores cujos conteúdos tenham sido 
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afetados pelas medidas. Estes mecanismos 
devem proporcionar um equilíbrio 
adequado entre a necessidade de garantir 
que o conteúdo abrangido por exceções 
aos direitos de autor ou por autorizações 
não seja indevidamente afetado pelas 
medidas e a necessidade de garantir que 
os mecanismos de reclamação e recurso 
não prejudiquem de forma injustificável a 
eficácia dessas medidas. Para atingir esse 
objetivo, os mecanismos de reclamação e 
recurso devem prever normas mínimas em 
matéria de reclamações, para assegurar 
que os titulares de direitos recebem 
informações adequadas para avaliar e 
responder às reclamações. Os 
mecanismos de reclamação e recurso que 
funcionem corretamente devem facultar 
aos titulares dos direitos um período 
adequado para responder às reclamações, 
tendo em conta o número de reclamações 
em tratamento pelo titular de direitos 
destinatário no momento da reclamação.

Or. es

Justificação

Visto que, nalguns casos, o conteúdo carregado pelos utilizadores do serviço de conteúdos 
carregados pelos utilizadores pode ser afetado pelas medidas previstas no artigo 13.º, por 
exemplo, quando beneficia de uma exceção ou autorização, cumpre garantir que esse 
conteúdo possa manter-se disponível nos serviços de conteúdos carregados pelos utilizadores 
e que exista um mecanismo que permite que os utilizadores apresentem queixa quando é 
impedido o carregamento e os titulares de direitos avaliem e respondam às reclamações dos 
utilizadores.

Alteração 451
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès, Silvia Costa, Theresa Griffin

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) O recurso a medidas técnicas é 
essencial para efeitos de licenciamento em 
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linha e de gestão de direitos, e as 
tecnologias de reconhecimento de 
conteúdos, em particular, estão 
prontamente disponíveis e acessíveis. As 
medidas técnicas em causa não requerem 
a identificação dos utilizadores, 
envolvendo cooperação técnica específica 
entre os titulares dos direitos e os 
prestadores de serviços da sociedade de 
informação, com base nos dados 
fornecidos pelos primeiros. Desde que 
sejam usadas dessa forma, o recurso a 
medidas técnicas é plenamente compatível 
com o artigo 15.º da Diretiva 2000/31/CE 
e a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A fim de promover a 
colaboração entre os titulares dos direitos 
e os prestadores de serviços da sociedade 
da informação, os Estados-Membros 
devem encorajar acordos setoriais entre 
titulares de direitos e serviços da 
sociedade da informação, podendo a 
Comissão, se necessário, apresentar 
propostas para um código de conduta em 
data posterior.

Or. en

Alteração 452
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) O mercado das tecnologias de 
reconhecimento de conteúdos apresenta 
já um elevado grau de desenvolvimento e 
está destinado a crescer, numa economia 
assente na informação. A existência e a 
concorrência de fornecedores de soluções 
tecnológicas deste tipo deverão, assim, 
assegurar um acesso fácil e comportável a 
todas as partes interessadas, incluindo as 
PME, independentemente da sua 
dimensão, com pleno respeito de todos os 
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direitos fundamentais. Contudo, na 
ausência de um dever legal claramente 
expresso de recorrer a estas tecnologias, 
os agentes de mercado, sobretudo os 
dominantes, negam-se regularmente a 
fazer uso de instrumentos que são 
apropriados para efeitos de licenciamento 
e de gestão de direitos.

Or. en

Justificação

Desde que o integral respeito de todos os direitos fundamentais seja salvaguardado, há que
clarificar que as tecnologias de identificação de conteúdos seletivas que já são usadas no 
mercado sem qualquer problema podem ser adotadas pelas plataformas sem impacto 
negativo algum nos direitos fundamentais ou qualquer entrave em serviços de diferentes 
dimensões, incluindo PME.

Alteração 453
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 39-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-C) O mercado de tecnologias de 
reconhecimento de conteúdos está já 
bastante desenvolvido, e existem previsões 
de crescimento numa economia baseada 
nos dados. Assim, a existência e 
concorrência entre prestadores deste tipo 
de tecnologias deve assegurar o acesso, 
simples e económico, de todas as PME, ao 
permitir a criação de um mercado em 
condições de igualdade para todas as 
empresas, independentemente da sua 
dimensão. No entanto, a ausência de 
obrigações jurídicas claras relativamente 
à utilização dessas tecnologias permite 
nomeadamente aos operadores 
dominantes no mercado recusarem 
utilizar essas ferramentas, apropriadas 
para efeitos de licenciamento e gestão de 
direitos.



PE603.010v01-00 138/152 AM\1123345PT.docx

PT

Or. es

Alteração 454
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) As medidas técnicas em vigor 
permitem reconhecer, a pedido e em 
colaboração com os detentores de direitos, 
um conteúdo-alvo identificado. Não têm 
como objetivo impor uma obrigação geral 
de controlo e pesquisa de dados sobre o 
conteúdo, e não requerem o uso de dados 
pessoais relativos ao utilizador final. 
Assim, são medidas plenamente 
compatíveis com o disposto no artigo 15.º 
da Diretiva 2000/31/CE e com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Or. fr

Alteração 455
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Considerando 39-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-B) A utilização de meios técnicos é 
essencial para o funcionamento do 
licenciamento em linha e para efeitos de 
gestão de direitos. Esses meios técnicos 
utilizados pela tecnologia atual não 
exigem o acesso à identidade dos 
utilizadores que efetuaram o 
carregamento, não representando assim 
qualquer risco para a privacidade de 
utilizadores finais específicos. Além disso, 
esses meios técnicos partem de uma 
cooperação técnica muito específica entre 
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os titulares de direitos e os prestadores de 
serviços da sociedade da informação, com 
base nos dados fornecidos pelos titulares 
dos direitos, e, por isso, não envolvem 
nenhuma obrigação geral de supervisão 
nem a investigação de factos no que 
respeita ao conteúdo. Por conseguinte, o 
disposto no artigo 13.º da presente diretiva 
é plenamente compatível com o artigo 15.º 
da Diretiva 2000/31/CE e com a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Or. es

Alteração 456
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Kostadinka Kuneva, António 
Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 39-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-B) Os Estados-Membros devem 
prever a aplicação de medidas provisórias 
que permitam aos prestadores de serviços 
e aos detentores de direitos a eventual 
tentativa de obtenção de uma solução 
amigável para todos os litígios em matéria 
de disposições relativas aos acordos de 
cooperação entre eles. Os Estados-
Membros devem assim designar um 
organismo independente, com a 
competência e a experiência adequadas 
para assistir as partes na resolução do seu 
litígio.

Or. fr

Alteração 457
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 39-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(39-C) Há que recordar que, tanto em 
termos gerais como tendo em conta as 
referências ao artigo 3.º da Diretiva 
2001/29/CE no âmbito da presente 
diretiva, uma obra e/ou um material 
protegido é comunicado ao público e/ou 
colocado à disposição do público quando 
uma pessoa singular ou coletiva 
proporciona o acesso a pessoas estranhas 
ao círculo das suas relações próximas e 
pessoais, definido como o círculo normal 
da sua família ou dos seus amigos mais 
chegados. É indiferente, para este efeito, 
que estes últimos possam ter acesso às 
obras ou material protegido no mesmo 
local ou em locais diferentes e 
simultaneamente ou em momentos 
diferentes.

Or. fr

Alteração 458
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes 
costumam estar numa posição contratual 
mais fraca quando concedem licenças ou 
transferem os seus direitos, estes precisam 
de informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, bem como organismos que 
utilizam dinheiro público para aquisição 
de conteúdos, deparam frequentemente 
com uma falta de transparência 
relativamente às informações de que 
precisam para avaliar o valor económico 
dos direitos, que se encontram 
harmonizados por força do direito da 
União. Este é particularmente o caso 
quando esses titulares de direitos concedem 
uma licença ou uma transferência de 
direitos em troca de remuneração, 
incluindo nas situações em que as obras 
em causa são subsequentemente 



AM\1123345PT.docx 141/152 PE603.010v01-00

PT

em comparação com a remuneração 
recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

licenciadas ou transferidas a favor de 
terceiros. Uma vez que os autores e artistas 
intérpretes ou executantes costumam estar 
numa posição contratual mais fraca quando 
concedem licenças ou transferem os seus 
direitos, estes precisam de informações 
para avaliar o valor económico continuado 
dos seus direitos, em comparação com a 
remuneração recebida pela licença ou 
transferência, mas defrontam-se 
frequentemente com a falta de 
transparência. Assim, a partilha de 
informações regular por parte das suas 
contrapartes contratuais, dos seus 
sucessores e dos posteriores cessionários 
ou titulares de licenças é importante para a 
transparência e o equilíbrio do sistema que 
rege a remuneração dos autores e dos 
artistas intérpretes ou executantes.

Or. en

Alteração 459
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes 
costumam estar numa posição contratual 
mais fraca quando concedem licenças ou 
transferem os seus direitos, estes precisam 
de informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 
em comparação com a remuneração 

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes 
costumam estar numa posição contratual 
mais fraca quando concedem licenças ou 
transferem os seus direitos, estes precisam 
de informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 
em comparação com a remuneração 
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recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes. A obrigação de 
comunicação da informação deve ser 
transferida com os direitos e, por 
conseguinte, acompanhar a obra ao longo 
de todas as formas de exploração, 
independentemente de quem as explora e 
em que território.

Or. fr

Alteração 460
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes 
costumam estar numa posição contratual 
mais fraca quando concedem licenças ou 
transferem os seus direitos, estes precisam 
de informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 
em comparação com a remuneração 
recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes estão
numa posição contratual mais fraca quando 
concedem licenças ou transferem os seus 
direitos, estes precisam de informações 
exatas para avaliar o valor económico 
continuado dos seus direitos, em 
comparação com a remuneração recebida 
pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
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contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

contrapartes contratuais e dos posteriores 
cessionários ou titulares de licenças, bem 
como pelos seus sucessores, é importante 
para a transparência e o equilíbrio do
sistema que rege a remuneração dos 
autores e dos artistas intérpretes ou 
executantes. A obrigação de comunicação 
de informações e de transparência deve 
acompanhar o trabalho em todos os tipos 
de exploração e através das fronteiras.

Or. en

Alteração 461
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes 
costumam estar numa posição contratual 
mais fraca quando concedem licenças ou 
transferem os seus direitos, estes precisam 
de informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 
em comparação com a remuneração 
recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores, criadores e artistas intérpretes ou 
executantes, deparam-se frequentemente 
com uma falta de transparência 
relativamente às informações de que 
precisam para avaliar o valor económico 
dos seus direitos, que se encontram 
harmonizados por força do direito da 
União. Este é particularmente o caso 
quando esses titulares de direitos concedem 
uma licença ou uma transferência de 
direitos em troca de remuneração. Essas 
informações devem ser adequadas, exatas 
e exaustivas, a fim de permitir que os 
autores e os artistas intérpretes ou 
executantes – que costumam estar numa 
posição contratual mais fraca quando 
concedem licenças ou transferem os seus 
direitos – avaliem o valor económico 
continuado desses direitos, em comparação 
com a remuneração inicialmente acordada
pela licença ou transferência. Assim, a 
partilha de informações adequadas, exatas 
e exaustivas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
essencial para a transparência, a igualdade 
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e a equidade do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

Or. en

Alteração 462
Pavel Svoboda

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes 
costumam estar numa posição contratual 
mais fraca quando concedem licenças ou 
transferem os seus direitos, estes precisam 
de informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 
em comparação com a remuneração 
recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes podem
estar numa posição contratual mais fraca 
quando concedem licenças ou transferem 
os seus direitos, estes precisam de 
informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 
em comparação com a remuneração 
recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações apropriadas por parte das 
suas contrapartes contratuais e dos 
cessionários ou titulares de licenças, bem 
como pelos seus sucessores, é importante 
para a transparência e o equilíbrio do 
sistema que rege a remuneração dos 
autores e dos artistas intérpretes ou 
executantes.

Or. en
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Alteração 463
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes 
costumam estar numa posição contratual 
mais fraca quando concedem licenças ou 
transferem os seus direitos, estes precisam 
de informações para avaliar o valor 
económico continuado dos seus direitos, 
em comparação com a remuneração 
recebida pela licença ou transferência, mas 
defrontam-se frequentemente com a falta 
de transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

(40) Certos titulares de direitos, como 
autores e artistas intérpretes ou 
executantes, precisam de informações para 
avaliar o valor económico dos seus 
direitos, que se encontram harmonizados 
por força do direito da União. Este é 
particularmente o caso quando esses 
titulares de direitos concedem uma licença 
ou uma transferência de direitos em troca 
de remuneração. Uma vez que os autores e 
artistas intérpretes ou executantes estão
numa posição contratual mais fraca quando 
concedem licenças ou transferem os seus 
direitos, estes precisam de informações 
para avaliar o valor económico continuado 
dos seus direitos, em comparação com a 
remuneração recebida pela licença ou 
transferência, mas defrontam-se 
frequentemente com a falta de 
transparência. Assim, a partilha de 
informações adequadas por parte das suas 
contrapartes contratuais ou sucessores é 
importante para a transparência e o 
equilíbrio do sistema que rege a 
remuneração dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes.

Or. en

Alteração 464
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
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consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 
considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm de 
ser aplicadas a acordos celebrados com 
entidades de gestão coletiva, uma vez que 
estas já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da Diretiva 
2014/26/UE.

consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal contribuirá 
para determinar os requisitos específicos de 
cada setor e os procedimentos e 
declarações de comunicação de 
informações normalizados. A negociação 
coletiva deve ser considerada uma opção 
para chegar a um acordo entre as partes 
interessadas no que diz respeito à 
transparência. A fim de permitir que as 
atuais práticas em matéria de comunicação 
de informações se adaptem às obrigações 
de transparência, deve ser previsto um 
período de transição. As obrigações de 
transparência não têm de ser aplicadas a 
acordos celebrados com entidades de 
gestão coletiva, uma vez que estas já estão 
sujeitas a obrigações de transparência nos 
termos da Diretiva 2014/26/UE, na 
condição de os Estados-Membros terem 
transposto a Diretiva 2014/26/UE e 
tomado todas as medidas necessárias para 
assegurar que a gestão de todas as 
entidades de gestão coletiva seja realizada
de forma correta, prudente e adequada. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
também que as entidades de gestão 
coletiva ajam no interesse dos titulares 
cujos direitos representam, distribuam e 
paguem regular, diligente e 
rigorosamente os montantes devidos aos 
titulares de direitos e publiquem um 
relatório anual sobre transparência, no 
pleno cumprimento da Diretiva 
2014/26/UE

Or. en

Alteração 465
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposta de diretiva
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 
considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm de 
ser aplicadas a acordos celebrados com 
entidades de gestão coletiva, uma vez que 
estas já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da Diretiva 
2014/26/UE.

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor, de 
acordo com a natureza da sua 
contribuição para o resultado global da 
obra ou prestação em geral. Os Estados-
Membros devem consultar todas as partes 
interessadas, já que tal contribuirá para 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor, caso estes ainda não sejam 
aplicáveis ou não estejam em vigor no 
respetivo ordenamento jurídico. A 
negociação coletiva deve ser considerada 
uma opção para chegar a um acordo entre 
as partes interessadas no que diz respeito à 
transparência. A fim de permitir que as 
atuais práticas em matéria de comunicação 
de informações se adaptem às obrigações 
de transparência, deve ser previsto um 
período de transição. As obrigações de 
transparência não têm de ser aplicadas a 
acordos celebrados com entidades de 
gestão coletiva, uma vez que estas já estão 
sujeitas a obrigações de transparência nos 
termos da Diretiva 2014/26/UE, ou 
quando os acordos celebrados já têm por 
base convenções coletivas ou mecanismos 
equiparáveis dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 466
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
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consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 
considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm de 
ser aplicadas a acordos celebrados com 
entidades de gestão coletiva, como aquelas 
que já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da Diretiva 
2014/26/UE.

consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem zelar pela 
consulta das organizações representativas 
de todas as partes interessadas, determinar 
os requisitos específicos de cada setor e 
estabelecer procedimentos e modelos de 
apresentação da informação 
normalizados para todos os setores, 
favorecendo um tratamento automatizado 
da informação graças ao recurso a 
tecnologias digitais e a identificadores 
internacionais das obras. A negociação 
coletiva deve ser considerada uma opção 
para chegar a um acordo entre as partes 
interessadas no que diz respeito à 
transparência. A fim de permitir que as 
atuais práticas em matéria de comunicação 
de informações se adaptem às obrigações 
de transparência, deve ser previsto um 
período de transição. As obrigações de 
transparência não têm de ser aplicadas a 
acordos celebrados com entidades de 
gestão coletiva, uma vez que estas já estão 
sujeitas a obrigações de transparência nos 
termos da Diretiva 2014/26/UE.

Or. fr

Alteração 467
Julia Reda

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 
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considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm 
de ser aplicadas a acordos celebrados com 
entidades de gestão coletiva, uma vez que 
estas já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da Diretiva 
2014/26/UE.

considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição.

Or. en

Alteração 468
Daniel Buda

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 
considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm de 
ser aplicadas a acordos celebrados com 
entidades de gestão coletiva, uma vez que 
estas já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da 
Diretiva 2014/26/UE.

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor, 
assim como a importância da 
contribuição de autores e artistas 
intérpretes ou executantes para a obra, 
interpretação ou prestação em geral. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. As convenções coletivas ou os 
acordos contratuais similares devem ser 
considerados como satisfazendo as 
obrigações em matéria de transparência. 
A fim de permitir que as atuais práticas em 
matéria de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm de 
ser aplicadas a acordos celebrados com 
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entidades de gestão coletiva, uma vez que 
estas já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da 
Diretiva 2014/26/UE.

Or. ro

Alteração 469
Pavel Svoboda

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 
considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm 
de ser aplicadas a acordos celebrados com 
entidades de gestão coletiva, uma vez que 
estas já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da Diretiva 
2014/26/UE.

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá 
determinar os requisitos específicos de 
cada setor e facilitar a conceção de 
declarações e procedimentos 
harmonizados de comunicação para cada 
setor. A negociação coletiva deve ser 
considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência e, nos casos 
em que vigorem convenções coletivas com
obrigações de transparência, deve ser 
considerado que estas se encontram 
satisfeitas. A fim de permitir que as atuais 
práticas em matéria de comunicação de 
informações se adaptem às obrigações de 
transparência, deve ser previsto um 
período de transição.

Or. en

Alteração 470
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 41
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Texto da Comissão Alteração

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal permitirá
determinar os requisitos específicos de 
cada setor. A negociação coletiva deve ser 
considerada uma opção para chegar a um 
acordo entre as partes interessadas no que 
diz respeito à transparência. A fim de 
permitir que as atuais práticas em matéria 
de comunicação de informações se 
adaptem às obrigações de transparência, 
deve ser previsto um período de transição. 
As obrigações de transparência não têm de 
ser aplicadas a acordos celebrados com 
entidades de gestão coletiva, uma vez que 
estas já estão sujeitas a obrigações de 
transparência nos termos da Diretiva 
2014/26/UE.

(41) Aquando da execução de 
obrigações de transparência, devem ser 
consideradas as especificidades dos 
diferentes setores de conteúdos, bem como 
dos direitos dos autores e dos artistas 
intérpretes ou executantes de cada setor. Os 
Estados-Membros devem consultar todas 
as partes interessadas, já que tal pode
permitir determinar os requisitos 
específicos de cada setor. A negociação 
coletiva pode ser considerada uma opção 
para chegar a um acordo entre as partes 
interessadas no que diz respeito à 
transparência. A fim de permitir que as 
atuais práticas em matéria de comunicação 
de informações se adaptem às obrigações 
de transparência, deve ser previsto um 
período de transição. As obrigações de 
transparência não têm de ser aplicadas a 
acordos celebrados com entidades de 
gestão coletiva, uma vez que estas já estão 
sujeitas a obrigações de transparência nos 
termos da Diretiva 2014/26/UE.

Or. en

Alteração 471
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Em todos os seres humanos existe 
instinto criador, que tem de ser 
acalentado, protegido e estimulado para 
se assentarem os alicerces da renovação 
contínua dos talentos criadores. Importa, 
por conseguinte, reconhecer o papel 
fundamental e proeminente 
desempenhado pelos autores, criadores e 
artistas intérpretes ou executantes no 
processo criativo e no seio da sociedade. 
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Para tanto, cumpre aos Estados-Membros 
assegurar que os autores e os artistas
intérpretes ou executantes tenham direito 
a uma remuneração equitativa e 
proporcional das receitas da utilização 
das suas obras.

Or. en

Alteração 472
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 41 – A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os autores e artistas 
intérpretes ou executantes tenham direito 
a uma remuneração proporcional e 
equitativa à das receitas decorrentes da 
exploração das suas obras.

Or. de
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