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PR_COD_1amCom 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos 

de autor no mercado único digital 

(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2016)0593), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 

(C8-0383/2016), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 8 de fevereiro de 20171, 

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão da 

Indústria, da Investigação e da Energia e da Comissão da Cultura e da Educação 

(A8-0000/2017), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Aprova a sua declaração anexa à presente resolução; 

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A rápida evolução tecnológica (3) A rápida evolução tecnológica 

                                                 
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial. 
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continua a mudar a forma como as obras e 

outro material protegido são criados, 

produzidos, distribuídos e explorados. 

Continuam a surgir novos modelos 

empresariais e novos intervenientes. Os 

objetivos e princípios estabelecidos pelo 

quadro dos direitos de autor da UE 

continuam a ser válidos. No entanto, a 

insegurança jurídica mantém-se, tanto para 

os titulares de direitos como para os 

utilizadores, no que diz respeito a 

determinadas utilizações – inclusive 

além-fronteiras – de obras e outro material 

protegido no contexto digital. Tal como 

referido na Comunicação da Comissão 

intitulada «Rumo a um quadro de direitos 

de autor moderno e mais europeu»26, é 

necessário, em alguns domínios, adaptar e 

completar o atual quadro dos direitos de 

autor da UE. A presente diretiva estabelece 

normas para adaptar certas exceções e 

limitações aos meios digital e 

transnacional, bem como medidas para 

agilizar determinadas práticas de 

licenciamento no âmbito da difusão de 

obras que deixaram de ser comercializadas 

e da disponibilidade em linha de obras 

audiovisuais em plataformas de vídeo a 

pedido, com vista a garantir um acesso 

mais alargado aos conteúdos. A fim de 

promover um mercado dos direitos de 

autor que funcione corretamente, devem 

existir igualmente normas relativas aos 

direitos no domínio das publicações, à 

utilização de obras e outro material por 

prestadores de serviços em linha que 

conservam e permitem o acesso a 

conteúdos carregados pelos utilizadores e à 

transparência dos contratos dos autores e 

artistas intérpretes ou executantes. 

continua a mudar a forma como as obras e 

outro material protegido são criados, 

produzidos, distribuídos e explorados. 

Continuam a surgir novos modelos 

empresariais e novos intervenientes. Os 

objetivos e princípios estabelecidos pelo 

quadro dos direitos de autor da UE 

continuam a ser válidos. No entanto, a 

insegurança jurídica mantém-se, tanto para 

os titulares de direitos como para os 

utilizadores, no que diz respeito a 

determinadas utilizações – inclusive 

além-fronteiras – de obras e outro material 

protegido no contexto digital. Tal como 

referido na Comunicação da Comissão 

intitulada «Rumo a um quadro de direitos 

de autor moderno e mais europeu»26, é 

necessário, em alguns domínios, adaptar e 

completar o atual quadro dos direitos de 

autor da UE. A presente diretiva estabelece 

normas para adaptar certas exceções e 

limitações aos meios digital e 

transnacional, bem como medidas para 

agilizar determinadas práticas de 

licenciamento no âmbito da difusão de 

obras que deixaram de ser comercializadas 

e da disponibilidade em linha de obras 

audiovisuais em plataformas de vídeo a 

pedido, com vista a garantir um acesso 

mais alargado aos conteúdos. A fim de 

promover um mercado dos direitos de 

autor que funcione corretamente, devem 

existir igualmente normas relativas ao 

exercício de direitos no domínio das 

publicações, à utilização de obras e outro 

material em plataformas de prestadores de 

serviços em linha que armazenam e 

proporcionam acesso a conteúdos 

carregados pelos utilizadores e à 

transparência dos contratos dos autores e 

artistas intérpretes ou executantes. 

__________________ __________________ 

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

Or. <Original>{EN}en</Original> 
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Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A presente diretiva tem por base e 

complementa as normas estabelecidas nas 

diretivas atualmente em vigor neste 

domínio, nomeadamente a Diretiva 

96/9/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho27, a Diretiva 2001/29/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho28, a 

Diretiva 2006/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho29, a Diretiva 

2009/24/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho30, a Diretiva 2012/28/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho31 e a 

Diretiva 2014/26/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho32. 

(4) A presente diretiva tem por base e 

complementa as normas estabelecidas nas 

diretivas atualmente em vigor neste 

domínio, nomeadamente a Diretiva 

96/9/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho27, a Diretiva 2000/31/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho27-A, a 

Diretiva 2001/29/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho28, a Diretiva 

2006/115/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho29, a Diretiva 2009/24/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho30, a 

Diretiva 2012/28/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho31 e a Diretiva 

2014/26/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho32.  

__________________ __________________ 

27 Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 11 de março de 1996, 

relativa à proteção jurídica das bases de 

dados (JO L 77 de 27.3.1996, p. 20-28). 

27 Diretiva 96/9/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 11 de março de 1996, 

relativa à proteção jurídica das bases de 

dados (JO L 77 de 27.3.1996, p. 20-28). 

 27-ADiretiva 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 («Diretiva sobre o 

comércio eletrónico») (JO L 178 de 

17.7.2000, p. 1). 

28 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 

2001, relativa à harmonização de certos 

aspetos do direito de autor e dos direitos 

conexos na sociedade da informação (JO L 

167 de 22.6.2001, p. 10-19). 

28 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 

2001, relativa à harmonização de certos 

aspetos do direito de autor e dos direitos 

conexos na sociedade da informação (JO L 

167 de 22.6.2001, p. 10-19). 

29 Diretiva 2006/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 

de 2006, relativa ao direito de aluguer, ao 

direito de comodato e a certos direitos 

conexos aos direitos de autor em matéria 

29 Diretiva 2006/115/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 

de 2006, relativa ao direito de aluguer, ao 

direito de comodato e a certos direitos 

conexos aos direitos de autor em matéria 
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de propriedade intelectual (JO L 376 de 

27.12.2006, p. 28-35). 

de propriedade intelectual (JO L 376 de 

27.12.2006, p. 28-35). 

30 Diretiva 2009/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 

2009, relativa à proteção jurídica dos 

programas de computador (JO L 111 de 

5.5.2009, p. 16-22). 

30 Diretiva 2009/24/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 

2009, relativa à proteção jurídica dos 

programas de computador (JO L 111 de 

5.5.2009, p. 16-22). 

31 Diretiva 2012/28/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 

de 2012, relativa a determinadas 

utilizações permitidas de obras órfãs (JO L 

299 de 27.10.2012, p. 5-12). 

31 Diretiva 2012/28/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 

de 2012, relativa a determinadas 

utilizações permitidas de obras órfãs (JO L 

299 de 27.10.2012, p. 5-12). 

32 Diretiva 2014/26/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa à gestão coletiva dos 

direitos de autor e direitos conexos e à 

concessão de licenças multiterritoriais de 

direitos sobre obras musicais para 

utilização em linha no mercado interno (JO 

L 84 de 20.3.2014, p. 72-98). 

32 Diretiva 2014/26/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro 

de 2014, relativa à gestão coletiva dos 

direitos de autor e direitos conexos e à 

concessão de licenças multiterritoriais de 

direitos sobre obras musicais para 

utilização em linha no mercado interno (JO 

L 84 de 20.3.2014, p. 72-98). 

Or. <Original>{EN}en</Original> 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) Nos domínios da investigação, da 

educação e da conservação do património 

cultural, as tecnologias digitais permitem 

novos tipos de utilizações que não são 

expressamente abrangidos pelas normas 

vigentes da UE em matéria de exceções e 

limitações. Além disso, a natureza 

facultativa das exceções e limitações 

previstas nas Diretivas 2001/29/CE, 

96/9/CE e 2009/24/CE em todos estes 

domínios pode ter um impacto negativo no 

funcionamento do mercado interno. Este 

aspeto é particularmente relevante no que 

se refere às utilizações transnacionais, que 

são cada vez mais importantes no contexto 

digital. Por conseguinte, as exceções e 

(5) Nos domínios da inovação, da 

investigação, da educação e da 

conservação do património cultural, as 

tecnologias digitais permitem novos tipos 

de utilizações que não são expressamente 

abrangidos pelas normas vigentes da UE 

em matéria de exceções e limitações. Além 

disso, a natureza facultativa das exceções e 

limitações previstas nas Diretivas 

2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE em 

todos estes domínios pode ter um impacto 

negativo no funcionamento do mercado 

interno. Este aspeto é particularmente 

relevante no que se refere às utilizações 

transnacionais, que são cada vez mais 

importantes no contexto digital. Por 



 

PR\1119413PT.docx 9/62 PE601.094v01-00 

 PT 

limitações existentes no direito da União 

que são relevantes para a investigação 

científica, o ensino e a conservação do 

património cultural devem ser reavaliadas à 

luz destas novas utilizações. Devem ser 

introduzidas exceções ou limitações 

obrigatórias para a utilização de 

tecnologias de prospeção de textos e dados 

no domínio da investigação científica, para 

a ilustração didática no contexto digital e 

para a conservação do património cultural. 

Às utilizações não abrangidas pelas 

exceções ou pela limitação previstas na 

presente diretiva devem continuar a ser 

aplicadas as exceções e limitações 

previstas na legislação da União. As 

Diretivas 96/9/CE e 2001/29/CE devem ser 

adaptadas. 

conseguinte, as exceções e limitações 

existentes no direito da União que são 

relevantes para a inovação, a investigação 

científica, o ensino e a conservação do 

património cultural devem ser reavaliadas à 

luz destas novas utilizações. Devem ser 

introduzidas exceções ou limitações 

obrigatórias para a utilização de 

tecnologias de prospeção de textos e dados 

no domínio da inovação e da investigação 

científica, para a ilustração didática no 

contexto digital e para a conservação do 

património cultural. Às utilizações não 

abrangidas pelas exceções ou pela 

limitação previstas na presente diretiva 

devem continuar a ser aplicadas as 

exceções e limitações previstas na 

legislação da União. As Diretivas 96/9/CE 

e 2001/29/CE devem ser adaptadas. 

Or. <Original>{EN}en</Original> 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) As exceções e a limitação previstas 

na presente diretiva visam lograr um justo 

equilíbrio entre os direitos e os interesses 

dos autores e outros titulares de direitos, 

por um lado, e os utentes, por outro. Estas 

apenas podem ser aplicadas em 

determinados casos especiais que não 

entrem em conflito com a exploração 

normal das obras ou outro material 

protegido protegidos e que não 

prejudiquem injustificadamente os 

interesses legítimos dos titulares de 

direitos. 

(6) As exceções e as limitações 

previstas na presente diretiva visam lograr 

um justo equilíbrio entre os direitos e os 

interesses dos autores e outros titulares de 

direitos, por um lado, e os utentes, por 

outro. Estas apenas podem ser aplicadas 

em determinados casos especiais que não 

entrem em conflito com a exploração 

normal das obras ou outro material 

protegido e que não prejudiquem 

injustificadamente os interesses legítimos 

dos titulares de direitos. 

Or. en 
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Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) As novas tecnologias permitem a 

análise automática computacional de 

informações em formato digital, tais como 

texto, som, imagem ou dados, 

normalmente designada por prospeção de 

textos e dados. Estas tecnologias permitem 

aos investigadores tratar grandes 

quantidades de informação para obter 

novos conhecimentos e descobrir novas 

tendências. Embora as tecnologias de 

prospeção de textos e dados sejam 

predominantes em toda a economia 

digital, existe um amplo reconhecimento 

de que esta prospeção pode beneficiar, 

nomeadamente, a comunidade científica 

e, ao fazê-lo, incentivar a inovação. No 

entanto, na União, os organismos de 

investigação, tais como universidades e 

institutos de investigação, são 

confrontados com a insegurança jurídica 

por não saberem até onde podem levar a 

prospeção de texto e dados de conteúdos 

digitais. Em certos casos, a prospeção de 

textos e dados pode envolver atos 

protegidos por direitos de autor e/ou o 

direito sobre bases de dados sui generis, 

nomeadamente a reprodução de obras ou 

outro material protegido e/ou a extração 

do conteúdo de uma base de dados. 

Quando não existe qualquer exceção ou 

limitação aplicável, seria exigida aos 

titulares de direitos uma autorização para 

efetuar tais atos. A prospeção de textos e 

dados pode ser igualmente realizada em 

relação aos factos em si ou aos dados que 

não estão protegidos por direitos de autor 

e, nesse caso, não seria necessária 

qualquer autorização. 

(8) As novas tecnologias permitem a 

análise automática computacional de 

informações em formato digital, tais como 

texto, som, imagem ou dados, 

normalmente designada por prospeção de 

textos e dados. A prospeção de textos e 

dados permite a leitura e a análise de 
grandes quantidades de informação 

armazenada digitalmente para obter novos 

conhecimentos e descobrir novas 

tendências. Para que ocorra a prospeção 

de textos e dados, é necessário, em 

primeiro lugar, aceder à informação e, em 

seguida, reproduzi-la. De um modo geral, 

somente após a normalização dessa 

informação é que esta poderá ser tratada 

através da prospeção de textos e dados. 

Quando exista um acesso legal à 

informação, é no momento em que a 

informação é normalizada que ocorre 

uma utilização protegida por direitos de 

autor, uma vez que esta conduz a uma 

reprodução através da alteração do 

formato da informação ou da sua 

extração de uma base de dados para um 

formato que pode ser objeto de prospeção 

de textos e dados. Por conseguinte, os 

processos relevantes em termos de direitos 

de autor na utilização de tecnologia de 

prospeção de textos e dados não são o 

processo de prospeção de textos e dados 

em si mesmo, o qual consiste numa 

leitura e análise de informação 

armazenada digitalmente e normalizada, 

mas antes o processo de acesso e o 

processo através do qual a informação é 

normalizada para permitir a análise 

automática computacional. O processo de 

acesso a informação protegida por 

direitos de autor no que respeita a obras 

ou outro material protegido já se encontra 

regulamentado ao nível da União. 



 

PR\1119413PT.docx 11/62 PE601.094v01-00 

 PT 

Or. en 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A legislação da União prevê já 

algumas exceções e limitações de 

utilização para fins de investigação 

científica, que podem ser aplicáveis a atos 

de prospeção de textos e dados. Contudo, 

essas exceções e limitações são facultativas 

e não estão totalmente adaptadas à 

utilização de tecnologias no domínio da 

investigação científica. Além disso, nos 

casos em que os investigadores têm acesso 

legal aos conteúdos, por exemplo através 

de assinaturas de publicações ou licenças 

de livre acesso, as condições das licenças 

podem excluir a prospeção de textos e 

dados. Uma vez que a investigação é cada 

vez mais praticada com a ajuda da 

tecnologia digital, existe o risco de a 

posição concorrencial da União enquanto 

área de investigação poder vir a ser 

prejudicada, a menos que sejam tomadas 

medidas para pôr termo à insegurança 

jurídica no âmbito da prospeção de textos e 

dados. 

(9) A legislação da União prevê já 

algumas exceções e limitações de 

utilização para fins de investigação 

científica, que podem ser aplicáveis a atos 

de prospeção de textos e dados. Contudo, 

essas exceções e limitações são facultativas 

e não estão totalmente adaptadas à 

utilização de tecnologias no domínio da 

investigação científica. Além disso, nos 

casos em que exista acesso legal aos 

conteúdos, por exemplo através de 

assinaturas de publicações ou licenças de 

livre acesso, as condições das licenças 

podem excluir a prospeção de textos e 

dados. Uma vez que a investigação é cada 

vez mais praticada com a ajuda da 

tecnologia digital, existe o risco de a 

posição concorrencial da União enquanto 

área de investigação poder vir a ser 

prejudicada, a menos que sejam tomadas 

medidas para pôr termo à insegurança 

jurídica no âmbito da prospeção de textos e 

dados. É importante reconhecer o 

potencial das tecnologias de prospeção de 

textos e dados para propiciar novos 

conhecimentos, inovação e descobertas 

em todos os domínios, bem como o papel 

que essas tecnologias desempenham no 

desenvolvimento contínuo da economia 

digital, conferindo uma exceção à 

reprodução e à extração de informação 

para fins de prospeção de textos e dados 

quando exista acesso legal. O acesso a 

informação que já se encontre 

normalizada permite ao titular dos 

direitos de autor obter uma compensação, 

mas não deve impedir as pessoas com 

acesso legal à informação de elas próprias 
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a normalizarem e a submeterem a uma 

análise de prospeção de textos e dados. 

Or. en 

 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Além disso, existe um amplo 

reconhecimento de que o acesso a 

informação normalizada num formato 

que permita que a mesma seja objeto de 

prospeção de textos e dados beneficia, 

nomeadamente, a comunidade científica 

na sua totalidade, incluindo os 

organismos de investigação de menor 

dimensão, em particular quando não 

exista um acesso legal aos conteúdos, por 

exemplo, através de assinaturas de 

publicações ou licenças de livre acesso. 

Na União, os organismos de investigação, 

tais como universidades e institutos de 

investigação, são confrontados com 

problemas para conseguir um acesso legal 

ao volume de informação armazenada 

digitalmente necessária para a procura de 

novo conhecimento através da prospeção 

de textos e dados. 

Or. en 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Esta insegurança jurídica deve ser (10) Esta insegurança jurídica deve ser 
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eliminada através de uma exceção 

obrigatória ao direito de reprodução e ao 

direito de impedir a extração a partir de 

bases de dados. A nova exceção não deve 
prejudicar a atual exceção obrigatória sobre 

os atos de reprodução temporária prevista 

no artigo 5.º, n.º 1, da Diretiva 

2001/29/CE, que deve continuar a ser 

aplicada às técnicas de prospeção de textos 

e dados que não impliquem fazer cópias 

dos materiais para além do âmbito desta 

exceção. Os organismos de investigação 

devem também beneficiar da exceção ao 

participarem em parcerias público-

privadas. 

eliminada através de uma exceção 

obrigatória para que os organismos de 

investigação tenham acesso a informação 

normalizada num formato que permita 

que a mesma seja objeto de prospeção de 

textos e dados, desde que esse processo 

seja realizado pelo organismo de 

investigação. Os titulares de diretos devem 

poder obter uma compensação 

relacionada com o custo do processo de 

normalização. Os organismos de 

investigação devem também beneficiar da 

exceção ao participarem em parcerias 

público-privadas. Estas novas exceções 

não devem prejudicar a atual exceção 

obrigatória sobre os atos de reprodução 

temporária prevista no artigo 5.º, n.º 1, da 

Diretiva 2001/29/CE, que deve continuar a 

ser aplicada às técnicas de prospeção de 

textos e dados que não impliquem fazer 

cópias dos materiais para além do âmbito 

desta exceção. 

Or. en 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) Não há necessidade de prever uma 

compensação para os titulares de direitos 

no que se refere a utilizações ao abrigo da 

exceção de prospeção de textos e dados 

introduzida pela presente diretiva, dado 

que, tendo em conta a natureza e o âmbito 

da exceção, o dano deve ser mínimo. 

(13) Há necessidade de prever uma 

compensação para os titulares de direitos 

no que se refere à exceção que permite aos 

organismos de investigação que não têm 

acesso legal à informação ter acesso a 

dados normalizados adequados para a 

prospeção de textos e dados, mas 

unicamente na medida em que tal 

compensação seja proporcional ao custo 

da normalização do processo de dados. 

Or. en 
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Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) É necessário proteger os titulares 

de direitos contra a utilização de 

conjuntos de dados obtidos 

exclusivamente para efeitos de prospeção 

de textos e dados, a fim de evitar o abuso 

da exceção e da obrigação prevista na 

presente diretiva. Contudo, no domínio da 

investigação científica, a disponibilidade 

destes conjuntos de dados pode ser 

necessária para além da finalização do 

processo de prospeção de textos e dados, 

para efeitos de verificação dos resultados 

da investigação. Deve ser regulamentada 

a retenção de conjuntos de dados 

pertinentes quando não possa ser 

assegurado que uma nova normalização e 

a repetição do processo de prospeção de 

textos e dados produziriam resultados 

idênticos. Para esse efeito, os 

Estados-Membros devem possuir 

instalações para o armazenamento de 

conjuntos de dados pertinentes, a fim de 

permitir a possibilidade de verificação dos 

resultados da investigação que se afigure 

necessária numa fase posterior. 

Or. en 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Embora o ensino à distância e os 

programas de educação transnacionais 

sejam, sobretudo, desenvolvidos a nível do 

ensino superior, são cada vez mais 

utilizados recursos e ferramentas digitais 

(15) Embora o ensino à distância e os 

programas de educação transnacionais 

sejam, sobretudo, desenvolvidos a nível do 

ensino superior, são cada vez mais 

utilizados recursos e ferramentas digitais 
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em todos os níveis de ensino, 

nomeadamente com vista a melhorar e 

enriquecer a experiência de aprendizagem. 

A exceção ou limitação prevista na 

presente diretiva deve, por conseguinte, 

beneficiar todos os estabelecimentos de 

ensino primário, secundário, profissional 

e superior, na medida em que exercem a 

atividade pedagógica com um fim não 

comercial. A estrutura organizativa e os 

meios de financiamento de um 

estabelecimento de ensino não são fatores 

decisivos para determinar o caráter não 

comercial da atividade. 

em todos os níveis de ensino, 

nomeadamente com vista a melhorar e 

enriquecer a experiência de aprendizagem. 

A exceção ou limitação prevista na 

presente diretiva deve, por conseguinte, 

beneficiar todas as atividades de ensino 

proporcionadas por estabelecimentos, 

independentemente da respetiva estrutura 

organizativa e meios de financiamento, na 

medida em que os referidos 

estabelecimentos sejam reconhecidos ou 

acreditados como estabelecimentos de 

ensino ou disponibilizem um programa de 

ensino reconhecido ou acreditado pela 

autoridade nacional competente. 

Or. en 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A exceção ou limitação deve 

abranger as utilizações digitais de obras e 

outro material protegido, tais como a 

utilização de partes ou excertos de obras 

para apoiar, melhorar ou complementar o 

ensino, incluindo as atividades de 

aprendizagem conexas. A utilização de 

obras ou outro material protegido ao abrigo 

da exceção ou limitação deve ocorrer 

apenas no contexto de atividades 

pedagógicas e de aprendizagem realizadas 

sob a responsabilidade dos 

estabelecimentos de ensino, incluindo 

durante exames, e deve limitar-se ao 

necessário para efeitos das referidas 

atividades. A exceção ou limitação deve 

abranger ambas as utilizações através de 

meios digitais na sala de aula e as 

utilizações em linha através da rede 

eletrónica segura do estabelecimento de 

ensino, cujo acesso deve ser protegido, 

nomeadamente mediante procedimentos de 

(16) A exceção ou limitação deve 

abranger as utilizações digitais de obras e 

outro material protegido, tais como a 

utilização de partes ou excertos de obras 

para apoiar, melhorar ou complementar o 

ensino, incluindo as atividades de 

aprendizagem conexas. A utilização de 

obras ou outro material protegido ao abrigo 

da exceção ou limitação deve ocorrer 

apenas no contexto de atividades 

pedagógicas e de aprendizagem realizadas 

sob a responsabilidade dos 

estabelecimentos reconhecidos ou 

acreditados pela autoridade nacional 

competente como estabelecimentos de 

ensino ou no âmbito de um programa de 

ensino reconhecido ou acreditado pela 

autoridade nacional competente. A 

exceção ou limitação deve abranger ambas 

as utilizações através de meios digitais 

quando a atividade de ensino é 

presencialmente realizada, incluindo 
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autenticação. A exceção ou limitação deve 

entender-se como abrangendo as 

necessidades específicas de acessibilidade 

das pessoas com uma deficiência no 

contexto da ilustração didática. 

quando tem lugar fora das instalações do 

estabelecimento, e as utilizações em linha 

através da rede eletrónica segura do 

estabelecimento, cujo acesso deve ser 

protegido, nomeadamente mediante 

procedimentos de autenticação. A exceção 

ou limitação deve entender-se como 

abrangendo as necessidades específicas de 

acessibilidade das pessoas com uma 

deficiência no contexto da ilustração 

didática. 

Or. en 

 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) Para efeitos da presente diretiva, as 

obras e outro material protegido devem ser 

considerados parte integrante e permanente 

da coleção de uma instituição responsável 

pelo património cultural quando as cópias 

forem da sua propriedade ou estiverem 

definitivamente na posse da instituição, por 

exemplo na sequência de transferências de 

propriedade ou acordos de licenciamento. 

(21) Para efeitos da presente diretiva, as 

obras e outro material protegido devem ser 

considerados parte integrante e permanente 

da coleção de uma instituição responsável 

pelo património cultural quando as cópias 

forem da sua propriedade ou estiverem 

definitivamente na posse da instituição, por 

exemplo na sequência de transferências de 

propriedade, acordos de licenciamento ou 

um depósito obrigatório. 

Or. en 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 25-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) Tendo em conta a existência de 

divergências entre as práticas de gestão 

coletiva nos Estados-Membros e nos 

setores criativo e cultural, é necessária 
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uma solução para quando os mecanismos 

de licenciamento se revelarem soluções 

não eficazes em virtude, por exemplo, de 

uma inexistência de licenciamento 

coletivo ou pelo facto de nenhum 

organismo de gestão coletiva ter 

conseguido obter reconhecimento num 

Estado-Membro ou para um setor. Nestes 

casos, perante a inexistência de 

mecanismos de licenciamento, é 

necessário prever uma exceção que 

permita às instituições responsáveis pelo 

património cultural disponibilizarem em 

linha, através das respetivas redes de 

tecnologia segura, obras que possuem nas 

suas coleções e que deixaram de ser 

comercializadas. Ainda assim, ao fazê-lo, 

é igualmente necessário conceder aos 

autores a possibilidade de fornecerem 

licenças ou de criarem um organismo de 

gestão coletiva, bem como de participarem 

na determinação da disponibilização ou 

não das referidas licenças. Além disso, os 

titulares de direitos devem poder opor-se à 

inclusão da respetiva obra nas referidas 

redes de tecnologia segura. 

Or. en 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) Uma vez que os projetos de 

digitalização em massa podem implicar 

investimentos significativos por parte de 

instituições responsáveis pelo património 

cultural, as licenças concedidas ao abrigo 

dos mecanismos previstos na presente 

diretiva não devem impedir as instituições 

de gerar receitas suficientes para cobrir os 

custos da licença e os custos de 

digitalização e difusão de obras e outro 

material protegido abrangidos pela licença. 

(27) Uma vez que os projetos de 

digitalização em massa podem implicar 

investimentos significativos por parte de 

instituições responsáveis pelo património 

cultural, as licenças concedidas ao abrigo 

dos mecanismos previstos na presente 

diretiva não devem impedir as instituições 

de gerar receitas suficientes para contribuir 

para a cobertura dos custos da licença e os 

custos de digitalização e difusão de obras e 

outro material protegido abrangidos pela 
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licença. 

Or. en 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Considerando 30-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (30-A) A conservação do património da 

União é de extrema importância e deve 

ser intensificada em prol das gerações 

futuras. Tal deve ser particularmente 

conseguido através da proteção do 

património publicado. Para tal, deve ser 

criado um depósito legal da União para 

assegurar que as publicações relativas à 

União, 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, 

são 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 da 

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, apenas 

devem ser depositadas na Biblioteca do 

Parlamento Europeu publicações 

eletrónica, 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 
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Parlamento Europeu para efeitos de 

investigação ou estudo e sob a supervisão 

da Biblioteca do Parlamento Europeu. As 

referidas publicações não devem ser 

disponibilizadas em linha externamente. 

Or. en 

 

Alteração  17 

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 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 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 beneficiários da 

presunção de que podem reclamar os 

direitos em diferentes contributos para as 

respetivas publicações de imprensa, o 

licenciamento e a correta aplicação no 

meio digital é, muitas vezes, complexa e 

ineficiente. 

Or. en 
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Alteração  18 

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 uma 

presunção de que os editores de 

publicações de imprensa têm o direito de 

defender em seu nome os direitos de 

autores e de utilizar as vias de recurso 

disponíveis relativamente a obras 

publicadas na respetiva publicação de 

imprensa e relativamente às utilizações 

digitais. 

Or. en 

 

Alteração  19 

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 

(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 
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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. 

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  20 

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  21 

Proposta de diretiva 

Considerando 38 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Nos casos em que os prestadores de Nos casos em que os prestadores de 
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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. 

serviços da sociedade da informação 

participam de forma ativa e direta na 

disponibilização ao público de conteúdos 
carregados pelos utilizadores e quando 

esta atividade não se reveste de uma 

natureza meramente técnica, automática e 

passiva, estes são obrigados a celebrar 

acordos de licenciamento com os titulares 

de direitos, a menos que sejam elegíveis 

para o regime de responsabilidade previsto 

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  22 

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 
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Alteração  23 

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 participam de forma ativa e direta na 

disponibilização ao público de conteúdos 
carregados pelos utilizadores devem adotar 

medidas adequadas e proporcionadas com 

vista a assegurar a proteção de obras ou 

outro material protegido. 

Or. en 

 

Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Artigo 38 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Para a aplicação destas medidas, os 

titulares de direitos devem fornecer aos 

prestadores de serviços obras ou materiais 

identificados de forma precisa 

relativamente aos quais consideram ter 

direitos de autor. Os titulares de direitos 

devem continuar a ser os responsáveis 

perante reclamações apresentadas por 

terceiros relativamente à utilização de 

obras que identifiquem como sendo suas 

na aplicação de qualquer acordo 

alcançado com o prestador de serviços. 
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Or. en 

 

Alteração  25 

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, 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 precisão 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  26 

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, 

assim como a importância da 

contribuição de autores e artistas 

intérpretes ou executantes para a obra ou 

prestação em geral. 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. 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  27 

Proposta de diretiva 

Considerando 42 

 

Texto da Comissão Alteração 

(42) Alguns contratos de exploração de (42) Alguns contratos de exploração de 
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direitos harmonizados a nível da União são 

de longa duração, oferecendo aos autores e 

artistas intérpretes ou executantes poucas 

possibilidades de renegociação com as suas 

contrapartes contratuais ou sucessores. Por 

conseguinte, sem prejuízo da legislação 

aplicável aos contratos nos Estados-

Membros, há que prever um mecanismo de 

ajustamento das remunerações para os 

casos em que a remuneração inicialmente 

acordada no âmbito de uma licença ou 

transferência de direitos é 

desproporcionadamente baixa em 

comparação com as receitas em questão e 

os benefícios decorrentes da exploração do 

trabalho ou da fixação da prestação, 

nomeadamente tendo em conta a 

transparência garantida pela presente 

diretiva. A avaliação da situação deve ter 

em conta as circunstâncias específicas de 

cada caso, bem como as especificidades e 

práticas dos diferentes setores de 

conteúdos. Caso as partes não cheguem a 

acordo sobre a adaptação da remuneração, 

o autor ou artista intérprete ou executante 

deve ter o direito de intentar uma ação num 

tribunal ou outra autoridade competente. 

direitos harmonizados a nível da União são 

de longa duração, oferecendo aos autores e 

artistas intérpretes ou executantes poucas 

possibilidades de renegociação com as suas 

contrapartes contratuais ou sucessores. Por 

conseguinte, sem prejuízo da legislação 

aplicável aos contratos nos Estados-

Membros, há que prever um mecanismo de 

ajustamento das remunerações para os 

casos em que a remuneração inicialmente 

acordada no âmbito de uma licença ou 

transferência de direitos é 

desproporcionadamente baixa em 

comparação com as receitas líquidas e 

imprevistas em questão e os benefícios 

decorrentes da exploração do trabalho ou 

da fixação da prestação, nomeadamente 

tendo em conta a transparência garantida 

pela presente diretiva. A avaliação da 

situação deve ter em conta as 

circunstâncias específicas de cada caso, 

bem como as especificidades e práticas dos 

diferentes setores de conteúdos. Caso as 

partes não cheguem a acordo sobre a 

adaptação da remuneração, o autor ou 

artista intérprete ou executante deve ter o 

direito de intentar uma ação num tribunal 

ou outra autoridade competente. 

Or. en 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com exceção dos casos referidos 

no artigo 6.º, a presente diretiva não 

prejudica as normas previstas nas diretivas 

em vigor neste domínio, nomeadamente as 

Diretivas 96/9/CE, 2001/29/CE, 

2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 

2014/26/UE. 

2. Com exceção dos casos referidos 

no artigo 6.º, a presente diretiva não 

prejudica as normas previstas nas diretivas 

em vigor neste domínio, nomeadamente as 

Diretivas 96/9/CE, 2000/31/CE, 

2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 

2012/28/UE e 2014/26/UE. 

Or. en 
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Justificação 

O objeto do artigo 13.º da proposta de diretiva é precisamente os prestadores de serviços da 

sociedade de informação e diz respeito às responsabilidades que se prevê que estes devam 

assumir quando aplicam acordos celebrados com titulares de direitos relativamente à 

utilização de obras protegidas por direitos de autor. Nesta aceção, o artigo 13.º complementa 

as regras previstas na Diretiva sobre o comércio eletrónico. Por conseguinte, por motivos de 

clareza e segurança jurídica, é necessário que a proposta de diretiva indique a sua função 

complementar da Diretiva sobre o comércio eletrónico, daí a inclusão de uma referência à 

mesma no artigo 1.º, n.º 2. 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – ponto 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) «Instituição responsável pelo 

património cultural», uma biblioteca ou 

um museu acessíveis ao público, um 

arquivo ou uma instituição responsável 
pelo património cinematográfico ou 

sonoro; 

(3) «Instituição responsável pelo 

património cultural», bibliotecas, 

estabelecimentos de ensino e museus 
acessíveis ao púbico, bem como arquivos, 

instituições responsáveis pelo património 

cinematográfico ou sonoro e organizações 

de radiodifusão de serviço público 

estabelecidos nos Estados-Membros; 

Or. en 

Justificação 

O direito da União já prevê uma definição de «instituições responsáveis pelo património 

cultural» na Diretiva sobre as obras órfãs, nos seus considerandos 1 e 23, e nos artigos 1.º, 

n.º 1, e 2.º, alíneas a) e b), bem como na Diretiva InfoSoc, artigo 5.º, n.º 2, alínea c). Para 

efeitos de segurança jurídica, é necessária coerência na definição destas instituições. 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – ponto 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) «Atividade de ensino», um 

processo de ensino que ocorre nas 

instalações de um estabelecimento 

reconhecido ou acreditado pela 
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autoridade nacional competente como 

estabelecimento de ensino ou que ocorre 

no âmbito de um programa de ensino 

reconhecido ou acreditado pela 

autoridade nacional competente; 

Or. en 

Justificação 

Definir «atividade de ensino» esclarece a exceção prevista no artigo 4.º. 

 

Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – ponto 4-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-B) «Obras que deixaram de ser 

comercializadas», obras que, no seu todo, 

em todas as suas versões e manifestações, 

já não se encontram comercialmente 

disponíveis nos canais habituais de 

comércio e em relação às quais não se 

pode esperar razoavelmente que venham a 

estar disponíveis, tanto no que respeita a 

obras que já estiveram comercialmente 

disponíveis como a obras que nunca 

estiveram comercialmente disponíveis. 

Or. en 

Justificação 

A definição de «obras que deixaram de ser comercializadas» passou para este artigo das 

definições e reflete a mesma definição já utilizada pela Comissão e pelos titulares de direito. 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros preveem uma 1. Os Estados-Membros preveem uma 



 

PR\1119413PT.docx 29/62 PE601.094v01-00 

 PT 

exceção aos direitos previstos no artigo 2.º 

da Diretiva 2001/29/CE, no artigo 5.º, 

alínea a), e no artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 

96/9/CE e no artigo 11.º, n.º 1, da presente 

diretiva no que se refere às reproduções e 

extrações efetuadas por organismos de 

investigação para a realização de 

prospeção de textos e dados de obras ou 

outro material protegido a que tenham 

acesso lícito para efeitos de investigação 

científica. 

exceção aos direitos previstos no artigo 2.º 

da Diretiva 2001/29/CE, no artigo 5.º, 

alínea a), e no artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 

96/9/CE e no artigo 11.º, n.º 1, da presente 

diretiva no que se refere às reproduções e 

extrações a serem efetuadas por uma 

pessoa com acesso legal a obras e a outro 

materiais, desde que a reprodução ou 

extração seja utilizada unicamente para 

efeitos de prospeção de textos e dados. 

Or. en 

Justificação 

Os processos relevantes em termos de direitos de autor na utilização de tecnologia de 

prospeção de textos e dados não são o processo de prospeção de textos e dados em si mesmo, 

o qual consiste numa leitura e análise de informação conservada digitalmente, mas antes o 

processo de acesso e o processo através do qual a informação é normalizada para permitir a 

análise automática computacional. 

 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

prever que os titulares de direitos que 

comercializem obras ou outro material 

primordialmente para efeitos de 

investigação ficam obrigados a facultar 

aos organismos de investigação sem 

acesso legal a essas obras ou material o 

acesso a conjuntos de dados que lhes 

permitam realizar somente prospeção de 

textos e dados. Os Estados-Membros 

podem igualmente prever que os titulares 

de direitos tenham direito a solicitar uma 

compensação pelo cumprimento desta 

obrigação, desde que essa compensação 

esteja relacionada com o custo de 

formatação dos referidos conjuntos de 

dados. 
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Or. en 

Justificação 

Nos casos em que os conjuntos de dados já normalizados são fornecidos pelos editores, estes 

podem também exigir uma compensação para cobrir o custo deste processo. 

 

Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – n.º 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os Estados-Membros devem 

indicar instalações para o 

armazenamento seguro dos conjuntos de 

dados utilizados em investigação por 

tecnologias de prospeção de textos e dados 

e devem tornar esses conjuntos de dados 

acessíveis apenas para efeitos de 

verificação. 

Or. en 

Justificação 

O eventual uso abusivo dos conjuntos de dados para outros fins deve ser tratado tendo 

igualmente em consideração o facto de ser frequentemente importante no âmbito da 

investigação que os conjuntos de dados subjacentes que servem de base às conclusões 

possam ser objeto de verificação. Para este fim, os Estados-Membros devem estabelecer 

instalações de armazenamento para estes conjuntos de dados, cujo acesso seja limitado para 

efeitos de verificação da investigação. 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem prever 

uma exceção ou limitação aos direitos 

previstos nos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 

2001/29/CE, no artigo 5.º, alínea a), e no 

artigo 7º, n.º 1, da Diretiva 96/9/CE, no 

1. Os Estados-Membros devem prever 

uma exceção ou limitação aos direitos 

previstos nos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 

2001/29/CE, no artigo 5.º, alínea a), e no 

artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 96/9/CE, no 
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artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2009/24/CE e 

no artigo 11.º, n.º 1, da presente diretiva, a 

fim de permitir a utilização digital de obras 

e outro material protegido para fins 

exclusivos de ilustração didática, na 

medida justificada pelo objetivo não 

comercial prosseguido, desde que a 

utilização: 

artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2009/24/CE e 

no artigo 11.º, n.º 1, da presente diretiva, a 

fim de permitir a utilização digital de obras 

e outro material protegido para fins 

exclusivos de ilustração didática, na 

medida justificada pelo objetivo educativo 

prosseguido, desde que a utilização: 

Or. en 

Justificação 

Independentemente do prestador de serviços de ensino, a utilização de material protegido por 

direitos de autor para a ilustração didática tem de estar limitada a atividades efetivamente 

educativas. 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Ocorra nas instalações de um 

estabelecimento de ensino ou através de 

uma rede eletrónica segura acessível 

apenas pelos alunos, estudantes e pessoal 

docente do estabelecimento de ensino; 

a) Se restrinja a um círculo 

especificamente limitado daqueles que 

participam na atividade de ensino, tais 

como alunos, estudantes e pessoal docente; 

Or. en 

Justificação 

A utilização da exceção prevista no artigo 4.º, n.º 1, tem de ser limitada a quem participa na 

atividade de ensino, ou seja, alunos, estudantes e pessoal docente. 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros podem determinar 

que a exceção adotada nos termos do n.º 1 

Os Estados-Membros podem determinar 

que a exceção adotada nos termos do n.º 1 
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não se aplica no geral ou no que se refere a 

determinados tipos de obras ou outro 

material protegido, na medida em que as 

licenças adequadas que autorizam os atos 

descritos no n.º 1 estejam facilmente 

disponíveis no mercado. 

não se aplica no geral ou no que se refere a 

determinados tipos de obras ou outro 

material protegido, na medida em que 

existam acordos de licenciamento 

adequados que autorizam os atos descritos 

no n.º 1 e os mesmos estejam adaptados às 

necessidades e especificidades dos 

estabelecimentos de ensino. 

Or. en 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros que recorram ao 

disposto no primeiro parágrafo devem 

tomar as medidas necessárias para 

assegurar a disponibilidade e a visibilidade 

adequadas das licenças que autorizam os 

atos descritos no n.º 1 no que diz respeito a 

estabelecimentos de ensino. 

Os Estados-Membros que recorram ao 

disposto no primeiro parágrafo devem 

tomar as medidas necessárias para 

assegurar a disponibilidade, a 

acessibilidade e a visibilidade adequadas 

dos acordos de licenciamento que 

autorizam os atos descritos no n.º 1 no que 

diz respeito a estabelecimentos de ensino. 

Or. en 

Justificação 

Quando o ensino é ministrado numa base comercial, os Estados-Membros podem impor uma 

obrigação de compensação pela utilização dos materiais, mesmo quando o curso é 

acreditado ou reconhecido. Vários Estados-Membros já aplicaram uma exceção ou limitação 

no caso da ilustração para fins de ensino, incluindo estruturas de acordos de licenciamento. 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Não antes de... [três anos após de entrada 

em vigor da presente diretiva], após 

consulta a todas as partes interessadas, a 
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Comissão deve apresentar ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho um relatório 

sobre a disponibilidade destes acordos de 

licenciamento, com vista a propor 

melhoramentos, se necessário. 

Or. en 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros devem 

prever uma exceção aos direitos previstos 

nos artigos 2.º e 3.º da Diretiva 

2001/29/CE, no artigo 5.º, alínea a), e no 

artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 96/9/CE, no 

artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva 2009/24/CE e 

no artigo 11.º, n.º 1, da presente diretiva, 

autorizando que as instituições 

responsáveis pelo património cultural 

efetuem cópias de obras que deixaram de 

ser comercializadas e que façam parte da 

suas coleções permanentes, disponíveis 

através das respetivas redes eletrónicas 

seguras para fins não comerciais, desde 

que seja indicado o nome do autor ou 

outro titular de direito que possa ser 

identificado, a não ser que essa indicação 

seja impossível. 

Or. en 

Justificação 

Tendo sido reconhecida a importância de conservar as obras e outros materiais que fazem 

parte das coleções permanentes de instituições responsáveis pelo património cultural, e tendo 

sido reconhecida a necessidade de facilitar um licenciamento não exclusivo através de 

organismos de gestão coletiva para permitir a distribuição através de portais fechados e 

seguros para fins não comerciais, torna-se relevante estabelecer uma solução para as obras e 

setores em que não está disponível o licenciamento. 
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Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os titulares de direitos podem, em 

qualquer momento, opor-se a que as suas 

obras ou outro material protegido sejam 

considerados como tendo deixado de ser 

comercializados, bem como excluir as 

suas obras da disponibilização na rede 

eletrónica segura da instituição 

responsável pelo património cultural. 

Or. en 

Justificação 

Os titulares de direitos podem opor-se à inclusão da respetiva obra nos referidos portais 

seguros. 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-C. Os Estados-Membros podem 

determinar que a exceção adotada nos 

termos do n.º 1-A não se aplica no geral 

ou no que se refere a determinados tipos 

de obras ou outro material protegido, na 

medida em que as licenças não exclusivas 

previstas no n.º 1 estejam disponíveis ou 

seja razoável esperar que as mesmas 

venham a estar disponíveis. 

Or. en 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 1-D (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 1-D. Após consultar os titulares de 

direitos, os organismos de gestão coletiva 

e as instituições responsáveis pelo 

património cultural, os Estados-Membros 

determinam a disponibilidade das 

referidas soluções baseadas em licenças. 

Or. en 

Justificação 

Torna-se necessário conceder aos autores a faculdade de fornecerem essas licenças, bem 

como de participarem na determinação da disponibilização ou não das referidas licenças. 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Considera-se que uma obra ou outro 

material protegido deixaram de ser 

comercializados quando toda a obra ou 

outro material protegido, em todas as suas 

traduções, versões e manifestações, não 

estiverem acessíveis ao público através 

dos canais habituais de comércio e não se 

possa esperar razoavelmente que se 

tornem acessíveis ao público. 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

A definição passou para o artigo 2.º, em virtude de ser a disposição que diz respeito a 

definições. 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 2 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros, em consulta com os 

titulares de direitos, as entidades de gestão 

coletiva e as instituições responsáveis pelo 

património cultural, devem assegurar que 

os requisitos utilizados para determinar se 

as obras e outro material protegido podem 

ser autorizados em conformidade com o 

n.º 1 não excedem o necessário e razoável 

e não excluem a possibilidade de 

determinar o estatuto de uma coleção no 

seu conjunto como tendo deixado de ser 

comercializada, quando for razoável 

presumir que todas as obras ou outro 

material protegido da coleção tenham 

deixado de ser comercializados. 

Os Estados-Membros, em consulta com os 

titulares de direitos, as entidades de gestão 

coletiva e as instituições responsáveis pelo 

património cultural, devem assegurar que 

os requisitos utilizados para determinar se 

as obras e outro material protegido podem 

ser autorizados em conformidade com o 

n.º 1 ou utilizados em conformidade com o 

n.º 1-A não excedem o necessário e 

razoável e não excluem a possibilidade de 

determinar o estatuto de uma coleção no 

seu conjunto como tendo deixado de ser 

comercializada, quando for razoável 

presumir que todas as obras ou outro 

material protegido da coleção tenham 

deixado de ser comercializados. 

Or. en 

Justificação 

Torna-se necessária uma referência ao n.º 1-A para assegurar que os titulares de direitos 

participam mesmo na determinação dos requisitos necessários e razoáveis para determinar 

se podem ser abrangidos pelas exceções previstas. 

 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que são adotadas medidas 

adequadas de publicidade no que diz 

respeito: 

3. Os Estados-Membros devem 

assegurar que são adotadas medidas 

efetivas e verificáveis de publicidade no 

que diz respeito: 

a)  A considerar obras ou outro 

material protegido como tendo deixado de 

ser comercializados; 

a)  A considerar obras ou outro 

material protegido como tendo deixado de 

ser comercializados; 

b)  À licença, nomeadamente à sua 

aplicação aos titulares de direitos não 

representados; 

b)  À licença, nomeadamente à sua 

aplicação aos titulares de direitos não 

representados; 

c) À possibilidade de oposição dos c) À possibilidade de oposição dos 
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titulares de direitos, referida no n.º 1, 

alínea c); 

titulares de direitos, referida no n.º 1, 

alínea c), e no n.º 1-A); 

nomeadamente durante um período 

razoável antes de as obras ou outro 

material protegido serem digitalizados, 

distribuídos, comunicados ao público ou 

colocados à disposição. 

nomeadamente durante um período de seis 

meses antes de as obras ou outro material 

protegido serem digitalizados, distribuídos, 

comunicados ao público ou colocados à 

disposição. 

Or. en 

Justificação 

Para efeitos de harmonização com as alterações efetuadas aos números anteriores e para 

harmonização com o acórdão do TJCE. 

 

Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 7 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os n.ºs 1, 2 e 3 não se aplicam às 

obras ou outro material protegido de 

nacionais de países terceiros, exceto se as 

alíneas a) e b) do n.º 4 forem aplicáveis. 

5. Os n.ºs 1-C, 2 e 3 não se aplicam às 

obras ou outro material protegido de 

nacionais de países terceiros, exceto se as 

alíneas a) e b) do n.º 4 forem aplicáveis. 

Or. en 

 

Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. As obras ou outro material 

protegido abrangidos por uma licença 

concedida nos termos do artigo 7.º podem 

ser utilizados pela instituição responsável 

pelo património cultural, em conformidade 

com as condições da licença, em todos os 

Estados-Membros. 

1. As obras ou outro material 

protegido abrangidos por uma licença 

concedida nos termos do artigo 7.º, n.º 1, 

podem ser utilizados pela instituição 

responsável pelo património cultural, em 

conformidade com as condições da licença, 

em todos os Estados-Membros. As obras 

ou outro material protegido abrangidos 

pela utilização nos termos do artigo 7.º, 
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n.º 1-A, podem ser utilizados pela 

instituição responsável pelo património 

cultural em todos os Estados-Membros. 

Or. en 

Justificação 

A fim de refletir as alterações efetuadas ao artigo 7.º, bem como prever uma possibilidade 

mais ampla de acesso ao portal através do qual se pode aceder a informações sobre as 

licenças. 

 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações que 

permitem a identificação das obras ou 

outro material protegido abrangidos por 

uma licença concedida nos termos do 

artigo 7.º, bem como as informações sobre 

a possibilidade de oposição dos titulares de 

direitos a que se refere o artigo 7.º, n.º 1, 

alínea c), são colocadas à disposição do 

público num portal em linha único durante, 

pelo menos, seis meses antes de as obras 

ou outro material protegido serem 

digitalizados, distribuídos, comunicados ao 

público ou colocados à disposição em 

Estados-Membros que não aquele em que a 

licença é concedida, e durante toda a 

duração da licença. 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as informações que 

permitem a identificação das obras ou 

outro material protegido abrangidos por 

uma licença concedida nos termos do 

artigo 7.º, n.º 1, ou a que se refere o 

artigo 7.º, n.º 1-A, bem como as 

informações sobre a possibilidade de 

oposição dos titulares de direitos a que se 

refere o artigo 7.º, n.º 1, alínea c), e o 

artigo 7.º, n.º 1-B, são colocadas à 

disposição do público num portal em linha 

único acessível ao público durante, pelo 

menos, seis meses antes de as obras ou 

outro material protegido serem 

digitalizados, distribuídos, comunicados ao 

público ou colocados à disposição em 

Estados-Membros que não aquele em que a 

licença é concedida, e durante toda a 

duração da licença. 

Or. en 
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Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar um 

diálogo periódico entre organizações 

representativas de utilizadores e de titulares 

de direitos, bem como quaisquer outras 

organizações interessadas, para promover, 

numa base setorial, a pertinência e a 

possibilidade de utilização dos mecanismos 

de licenciamento a que se refere o 

artigo 7.º, n.º 1, assegurar a eficácia das 

garantias dos titulares de direitos previstas 

no presente capítulo, nomeadamente no 

que respeita às ações de publicidade, e, se 

for caso disso, contribuir para o 

estabelecimento dos requisitos referidos no 

artigo 7.º, n.º 2, segundo parágrafo. 

Os Estados-Membros devem assegurar um 

diálogo periódico entre organizações 

representativas de utilizadores e de titulares 

de direitos, bem como quaisquer outras 

organizações interessadas, para promover, 

numa base setorial, a pertinência e a 

possibilidade de utilização dos mecanismos 

de licenciamento a que se refere o 

artigo 7.º, n.º 1, e o funcionamento da 

isenção a que se refere o artigo 7.º, 

n.º 1-A, assegurar a eficácia das garantias 

dos titulares de direitos previstas no 

presente capítulo, nomeadamente no que 

respeita às ações de publicidade, e, se for 

caso disso, contribuir para o 

estabelecimento dos requisitos referidos no 

artigo 7.º, n.º 2, segundo parágrafo. 

Or. en 

 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

Título III – capítulo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 CAPÍTULO 2-A 

 Acesso a publicações da UE 

 Artigo 10.º-A 

 Depósito legal da União 

 1. Qualquer publicação eletrónica 

que trate de questões relacionadas com a 

União, 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, que seja 

disponibilizada ao público na União, é 
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objeto de depósito legal da União.  

 2. A Biblioteca do Parlamento 

Europeu tem direito a receber, sem 

custos, uma cópia de todas as publicações 

a que se refere o n.º 1. 

 3. A obrigação prevista no n.º 1 

aplica-se a entidades de edição, impressão 

e importação de publicações 

relativamente às obras que publiquem, 

imprimam ou importem na União.  

 4. A contar do dia da entrega à 

Biblioteca do Parlamento Europeu, as 

publicações a que se refere o n.º 1 passam 

a fazer parte da coleção permanente da 

Biblioteca do Parlamento Europeu. São 

disponibilizadas a utilizadores nas 

instalações da Biblioteca do Parlamento 

Europeu exclusivamente para efeitos de 

investigação ou estudo por parte de 

investigadores acreditados e sob a 

supervisão da Biblioteca do Parlamento 

Europeu.  

 5.  A Comissão adota atos para 

especificar as modalidades relacionadas 

com a entrega à Biblioteca do Parlamento 

Europeu das publicações a que se refere o 

n.º 1.   

Or. en 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

conferir aos editores de publicações de 

imprensa os direitos previstos no artigo 2.º 

e no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 

2001/29/CE relativos à utilização digital 

das suas publicações de imprensa. 

1. Os Estados-Membros devem 

conferir aos editores de publicações de 

imprensa uma presunção de 

representação de autores de obras 

literárias contidas nas referidas 

publicações, bem como a capacidade 

jurídica para intentar ações judiciais em 

seu nome na defesa dos direitos dos 
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referidos autores relativos à utilização 

digital das suas publicações de imprensa. 

Or. en 

Justificação 

É importante que os problemas que os editores de publicações de imprensa enfrentam na 

aplicação dos direitos conexos dos quais dependem para proteger o investimento efetuado na 

respetiva publicação sejam resolvidos de modo a fortalecer a posição dos editores de 

publicações de imprensa, mas sem perturbar as outras indústrias. Os editores de publicações 

de imprensa têm, assim, o direito de intentar ações judiciais em seu próprio nome contra 

quem viole os direitos detidos pelos autores das obras contidas na respetiva publicação de 

imprensa, bem como é-lhes conferida uma presunção de terem poderes de representação em 

relação às obras que contribuíram para a publicação de imprensa. 

 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. O disposto no n.º 1 não é aplicável 

aos processos penais. 

Or. en 

 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os artigos 5.º a 8.º da Diretiva 

2001/29/CE e a Diretiva 2012/28/UE são 

aplicáveis, mutatis mutandis, no 

respeitante aos direitos previstos no n.º 1. 

Suprimido 

Or. en 
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Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os direitos previstos no n.º 1 

caducam 20 anos após a publicação da 

publicação de imprensa. O prazo é 

calculado a partir do primeiro dia de 

janeiro do ano seguinte à data de 

publicação. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os prestadores de serviços da 

sociedade da informação que armazenam e 

facultam ao público acesso a grandes 

quantidades de obras ou outro material 

protegido carregados pelos seus 

utilizadores devem, em cooperação com os 

titulares de direitos, adotar medidas que 

assegurem o funcionamento dos acordos 

celebrados com os titulares de direitos 

relativos à utilização das suas obras ou 

outro material protegido ou que impeçam 

a colocação à disposição nos seus serviços 

de obras ou outro material protegido 

identificados pelos titulares de direitos 

através da cooperação com os prestadores 

de serviços. Essas medidas, tais como o 

uso de tecnologias efetivas de 

reconhecimento de conteúdos, devem ser 

adequadas e proporcionadas. Os 

prestadores de serviços devem facultar aos 

titulares de direitos informações 

adequadas sobre o funcionamento e a 

implantação das medidas, bem como, se 

for caso disso, sobre o reconhecimento e a 

1. Os prestadores de serviços da 

sociedade da informação que participem de 

forma ativa e direta na disponibilização 

ao público de conteúdos carregados pelos 

utilizadores, e sempre que tal não seja 

uma atividade de natureza meramente 

técnica, automática e passiva, devem 

adotar medidas adequadas e 

proporcionadas que assegurem o 

funcionamento dos acordos celebrados 

com os titulares de direitos relativos à 

utilização das suas obras. 
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utilização das obras e outro material 

protegido. 

Or. en 

Justificação 

O artigo 13.º complementa os regimes de responsabilidade já previstos na Diretiva 

2000/13/CE, na medida em que o artigo 13.º procura garantir a efetiva execução dos acordos 

celebrados entre os prestadores de serviços em linha e os titulares de direitos relativamente à 

utilização das obras. A alteração fornece clareza no que respeita aos prestadores de serviços 

em linha, recorrendo às mesmas classificações de prestadores de serviços previstas na 

Diretiva 2000/13/CE. 

 

Alteração  57 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. A fim de assegurar o 

funcionamento dos acordos, nos termos 

referidos no n.º 1, os titulares de direitos 

devem fornecer aos prestadores de 

serviços obras ou outros materiais 

identificados de forma precisa 

relativamente aos quais detêm direitos. Os 

prestadores de serviços devem informar os 

titulares de direitos das medidas aplicadas 

e da precisão do seu funcionamento, bem 

como, se for caso disso, informar 

periodicamente quanto ao 

reconhecimento e à utilização das obras e 

outro material protegido. 

Or. en 

Justificação 

A transparência na aplicação das medidas adotadas pelos prestadores de serviços está 

associada à gestão por parte dos titulares de direitos dos respetivos direitos de autor. A 

aplicação das medidas referidas exige a correta identificação de obras por parte dos titulares 

de direitos com sendo suas ou sobre as quais detêm uma licença. Por conseguinte, embora os 

prestadores de serviços fiquem em posição de se responsabilizar pelo funcionamento das 

medidas aplicadas, os titulares de direitos continuam responsáveis pela reivindicação dos 



 

PE601.094v01-00 44/62 PR\1119413PT.docx 

PT 

respetivos direitos sobre as obras. 

 

Alteração  58 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os prestadores de serviços a 

que se refere o n.º 1 estabelecem 

mecanismos de reclamação e recurso para 

os utilizadores, em caso de litígio sobre a 

aplicação das medidas previstas no n.º 1. 

Suprimido 

Or. en 

 

Alteração  59 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As medidas a que se refere o n.º 1 

aplicam-se sem prejuízo da utilização das 

obras ao abrigo de uma exceção ou 

limitação aos direitos de autor. Para tal, 

os Estados-Membros devem assegurar 

que os utilizadores possam comunicar, de 

forma rápida e efetiva, com os titulares de 

direitos que tenham solicitado as medidas 

a que se refere o n.º 1 para contestar a 

aplicação das referidas medidas. 

Or. en 

Justificação 

O processo não pode subestimar os efeitos da identificação dos conteúdos carregados pelos 

utilizadores que constituem uma exceção ou limitação aos direitos de autor. Para assegurar 

uma utilização continuada deste tipo de exceções e limitações, que assentam em 

preocupações de interesse público, a comunicação entre os utilizadores e os titulares de 

direitos tem de ser eficiente. 
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Alteração  60 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os Estados-Membros devem 

assegurar que o direito nacional concede 

aos utilizadores acesso a um tribunal ou a 

outra autoridade pertinente para a 

reivindicação dos respetivos direitos de 

utilização ao abrigo de uma exceção ou 

limitação. 

Or. en 

 

Alteração  61 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros devem 

favorecer, sempre que adequado, a 

cooperação entre os prestadores de serviços 

da sociedade da informação e os titulares 

de direitos através de diálogos entre as 

partes interessadas com vista a definir 

melhores práticas, tais como tecnologias 

adequadas e proporcionadas de 

reconhecimento de conteúdos, tendo em 

conta, entre outros, a natureza dos serviços, 

a disponibilidade das tecnologias e a sua 

eficácia à luz da evolução tecnológica. 

3. Os Estados-Membros devem 

favorecer, sempre que adequado, a 

cooperação entre os prestadores de serviços 

da sociedade da informação e os titulares 

de direitos através de diálogos entre as 

partes interessadas com vista a definir 

melhores práticas para a aplicação de 

medidas adequadas e proporcionadas, 

tendo em conta, entre outros, a natureza 

dos serviços, a disponibilidade das 

tecnologias e a sua eficácia à luz da 

evolução tecnológica. 

Or. en 

 

Alteração  62 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os autores e artistas intérpretes 

ou executantes recebem, regularmente e 

tendo em conta as especificidades de cada 

setor, informações atempadas, adequadas e 

suficientes sobre a exploração das suas 

obras e prestações daqueles a quem foram 

concedidas licenças ou transferidos os seus 

direitos, nomeadamente no que diz respeito 

aos modos de exploração, às receitas 

geradas e à remuneração devida. 

1. Os Estados-Membros devem 

garantir que os autores e artistas intérpretes 

ou executantes, que façam parte de uma 

relação contratual na qual existam 

obrigações de pagamento permanentes, 
recebem, regularmente e tendo em conta as 

especificidades de cada setor, informações 

atempadas, adequadas e suficientes sobre a 

exploração das suas obras e prestações 

daqueles a quem foram concedidas licenças 

ou transferidos os seus direitos, 

nomeadamente no que diz respeito aos 

modos de exploração, aos modos de 

promoção, às receitas geradas e à 

remuneração devida. 

Or. en 

Justificação 

As alterações são propostas para conferir uma maior clareza e segurança jurídica. 

 

Alteração  63 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

os autores e artistas intérpretes ou 

executantes têm o direito de solicitar uma 

remuneração adicional e adequada à parte 

com quem celebraram um contrato de 

exploração dos direitos, sempre que a 

remuneração inicialmente acordada seja 

desproporcionadamente baixa 

relativamente às receitas subsequentes e 

aos benefícios decorrentes da exploração 

das obras ou prestações. 

Os Estados-Membros devem assegurar que 

os autores e artistas intérpretes ou 

executantes têm direito a uma remuneração 

equitativa pela exploração das suas obras. 

Or. en 
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Alteração  64 

Proposta de diretiva 

Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que os autores e artistas intérpretes ou 

executantes, bem como as respetivas 

organizações representativas, têm o 

direito de solicitar uma remuneração 

adicional e adequada à parte com quem 

celebraram um contrato de exploração 

dos direitos, sempre que a remuneração 

inicialmente acordada seja 

desproporcionadamente baixa 

relativamente às receitas subsequentes 

líquidas e imprevistas e aos benefícios 

decorrentes da exploração das obras ou 

prestações. 

Or. en 

Justificação 

Os autores e artistas intérpretes ou executantes encontram-se no centro da criatividade; 

ainda assim, muitas vezes têm dificuldade em obter meios de subsistência, bem como 

enfrentam problemas na negociação dos seus direitos. Reconhecer o seu direito a uma 

remuneração equitativa pela exploração das suas obras, bem como a possibilidade de 

nomearem representantes para obter um ajustamento contratual em seu nome, são meios que 

reforçam os poderes dos autores e artistas intérpretes ou executantes sem criar uma 

exigência desmedida ao investimento efetuado por outros. 

 

Alteração  65 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As organizações representativas 

nomeadas pelos autores e artistas 

intérpretes ou executantes podem intentar 

ações judiciais em nome destes 

relativamente a eventuais litígios. 
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Or. en 

Justificação 

Os autores e artistas intérpretes ou executantes enfrentam muitas vezes problemas para dar 

início a processos de resolução de litígios com outros titulares de direitos. A possibilidade de 

permitir que os seus representantes deem início à ação em seu nome facilita o processo. 

 

Alteração  66 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) 

Diretiva 96/9/CE 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«b) Sempre que a utilização seja feita 

exclusivamente com fins de ilustração 

didática ou de investigação científica, 

desde que indique a fonte, na medida em 

que isso se justifique pelo objetivo não 

comercial a prosseguir, sem prejuízo das 

exceções e limitações previstas na Diretiva 

[a presente diretiva];» 

«b) Sempre que a utilização seja feita 

exclusivamente com fins de ilustração 

didática ou de investigação científica, 

desde que indique a fonte, na medida em 

que a utilização se restrinja ao círculo 

especificamente limitado daqueles que 

participam na atividade de ensino, sem 

prejuízo das exceções e limitações 

previstas na Diretiva [a presente diretiva];» 

Or. en 

 

Alteração  67 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Diretiva 96/9/CE 

Artigo 6 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) No artigo 6.º, n.º 2, é aditada a 

seguinte alínea: 

 «d-A) Sempre que se trate de reprodução 

ou extração a partir de uma base de dados 

exclusivamente para fins de prospeção de 

textos e dados, nos termos previstos na 

Diretiva... [a presente diretiva];» 
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Or. en 

 

Alteração  68 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) 

Diretiva 96/9/CE  

Artigo 9 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«b) Sempre que se trate de uma 

extração para fins de ilustração didática ou 

de investigação científica, desde que 

indique a fonte e na medida em que tal se 

justifique pelo objetivo não comercial a 

atingir, sem prejuízo das exceções e 

limitações previstas na Diretiva [a presente 

diretiva];» 

«b) Sempre que se trate de uma 

extração para fins de ilustração didática ou 

de investigação científica, desde que 

indique a fonte e na medida em que a 

utilização se restrinja ao círculo 

especificamente limitado daqueles que 

participam na atividade de ensino, sem 

prejuízo das exceções e limitações 

previstas na Diretiva [a presente diretiva];» 

Or. en 

 

Alteração  69 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Diretiva 96/9/CE  

Artigo 9 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) Ao artigo 9 º é aditada a seguinte 

alínea: 

 «c-A) Sempre que se trate de reprodução 

ou extração a partir de uma base de dados 

exclusivamente para fins de prospeção de 

textos e dados, nos termos previstos na 

Diretiva... [a presente diretiva];» 

Or. en 
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Alteração  70 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

Diretiva 2001/29/CE  

Artigo 5 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) No artigo 5.º, n.º 2, é aditada a 

seguinte alínea: 

 «e-A) Sempre que se trate de 

reproduções de obras ou materiais 

exclusivamente para fins de prospeção de 

textos e dados, nos termos previstos na 

Diretiva... [a presente diretiva];» 

Or. en 

 

Alteração  71 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – n.º 2 – alínea b) 

Diretiva 2001/29/CE  

Artigo 5 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

«a) Utilização unicamente com fins de 

ilustração didática ou investigação 

científica, desde que seja indicada, exceto 

quando tal se revele impossível, a fonte, 

incluindo o nome do autor e, na medida 

justificada pelo objetivo não comercial 

que se pretende atingir, sem prejuízo das 

exceções e limitações previstas na Diretiva 

[a presente diretiva];» 

«a) Utilização unicamente com fins de 

ilustração didática ou investigação 

científica, desde que seja indicada, exceto 

quando tal se revele impossível, a fonte, 

incluindo o nome do autor e, na medida em 

que a utilização se restrinja ao círculo 

especificamente limitado daqueles que 

participam na atividade de ensino, sem 

prejuízo das exceções e limitações 

previstas na Diretiva [a presente diretiva];» 

Or. en 

 

Alteração  72 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração 

2. As disposições do artigo 11.º são 

igualmente aplicáveis às publicações de 

imprensa publicadas antes de [data referida 

no artigo 21.º, n.º 1]. 

2. As disposições do artigo 11.º são 

igualmente aplicáveis às publicações de 

imprensa publicadas antes de ... [12 meses 

após a data de entrada em vigor da 

presente diretiva]] mas unicamente na 

medida em que as utilizações das obras 

contidas em publicações de imprensa 

sejam efetuadas depois de [12 meses após 

a data de entrada em vigor da presente 

diretiva]. 

Or. en 

Justificação 

A aplicação de novos direitos estabelecidos na presente diretiva a utilizações realizadas no 

passado aplicaria de forma injusta uma nova legislação não previsível com segurança. 

Contudo, a aplicação de uma tal nova legislação a utilizações de obras contidas em 

publicações de imprensa publicadas até mesmo antes da entrada em vigor da presente 

diretiva, mas cujas utilizações são efetuadas após a entrada em vigor deste novo direito, é 

previsível e está em conformidade com a lei. 

 

 

 



 

PE601.094v01-00 52/62 PR\1119413PT.docx 

PT 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Direitos de autor no mercado único digital 

 

Âmbito de aplicação e objeto 

 

A proposta de diretiva aborda o problema de assegurar a proteção dos direitos de autor no 

mercado único digital. São diversas as questões que têm de ser ponderadas, incluindo a 

utilização ou transformação digital de obras e outro material protegidos por direitos de autor, 

como as digitalização das referidas obras, a aplicação de processos de tecnologia digital a 

obras, tais como a aplicação de prospeção de textos e dados para uma reprodução ou extração 

de textos protegidos por direitos de autores, bem como a facilidade de acesso a essas obras, 

facultado pela tecnologia digital aos cidadãos europeus.   

 

Os titulares de direitos enfrentam vários problemas relacionados com os direitos de autor, 

num mercado em constante mudança que depende de padrões fluidos de utilizadores. Devido 

aos desenvolvimentos verificados no âmbito da tecnologia digital, os modelos empresariais 

nos setores criativo e cultural enfrentam problemas similares, do mesmo modo que outros 

setores. Estes problemas são agravados quando os titulares de direitos enfrentam igualmente 

dificuldades no exercício dos direitos que detêm sobre as obras. As alterações aos direitos de 

autor podem fazer a diferença sempre que existam atos relevantes em matéria de direitos de 

autor envolvidos nestes problemas.  

 

Há casos em que os setores criativo e cultural responderam a estes problemas e encontraram 

soluções centradas no mercado em conjunto com outros prestadores de serviços ou partes 

interessadas. As soluções têm de ser equilibradas de modo a garantir a proteção dos titulares 

de direitos, ao mesmo tempo que permitem que outras partes interessadas distribuam as suas 

obras, assegurando que as obras de titulares de direitos chegam aos consumidores por meios 

diferentes. Qualquer cadeia de valor em qualquer setor implica inúmeras partes interessadas 

interdependentes. O legislador não deve interferir nas relações contratuais, mas deve garantir 

o respeito dos direitos de autor.  

 

Não se deve pressupor que os atos relevantes em matéria de direitos de autor na dimensão 

analógica são idênticos na dimensão digital, e que uma regra que funciona na dimensão 

analógica irá funcionar na dimensão digital. Relativamente a direitos de autor de obras no 

mercado único digital, os atos relevantes em matéria de direitos de autor na dimensão digital 

têm de ser abordados de modo equilibrado, tal como acontece na atual legislação relativa a 

atos relevantes em matéria de direitos de autor na dimensão analógica. A complementaridade 

da presente diretiva com outra legislação da União encontra-se refletida nas questões de 

exceções e limitações, nos processos de acordos de licenciamento e no esclarecimento da 

aplicabilidade dos direitos de autor às utilizações digitais.  

 

Um funcionamento mais eficaz do mercado único digital e dos direitos de autor nesse 

mercado exige segurança jurídica e uma maior harmonização na aplicação dos direitos de 

autor. 
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Prospeção de textos e dados 

 

A prospeção de textos e dados permite a leitura e a análise de grandes quantidades de 

informação armazenada digitalmente para obter novos conhecimentos e descobrir novas 

tendências. Para que ocorra a prospeção de textos e dados, a informação tem de ser primeiro 

acedida e reproduzida. Somente após a informação estar normalizada é possível ocorrer a 

prospeção de textos e dados. Partindo do pressuposto de que o acesso à informação é legal, 

esta normalização constitui uma utilização protegida por direitos de autor, uma vez que se 

trata de reprodução através de alteração do formato da informação ou da sua extração de uma 

base de dados para um formato passível de ser processado. Os processos relevantes em termos 

de direitos de autor e a prospeção de dados não constituem em si mesmos o processo de 

prospeção, que consiste meramente na leitura e análise de informação normalizada, tratando-

se antes do acesso e da normalização da informação com vista à sua análise computacional.  

 

O processo de acesso a informação protegida por direitos de autor já se encontra 

regulamentado no acervo em matéria de direitos de autor. É necessária a exceção exigida para 

encontrar uma solução para a reprodução ou extração efetuada durante o processo de 

normalização. Sempre que quem tenha acesso legal a dados normalize esses dados para fins 

de reprodução ou extração, é mínimo o prejuízo para os editores. Contudo, sempre que os 

editores forneçam conjuntos de dados normalizados, pode ser exigida uma compensação por 

esses editores para cobrir o custo da normalização.  

 

Os organismos de investigação sentem diversas vezes dificuldades em obter acesso às muitas 

publicações científicas necessárias para a investigação através de prospeção de textos e dados. 

Estes organismos podem não ter acesso às publicações e, por conseguinte, não conseguem 

normalizar os dados. Com o intuito de facilitar a inovação e a investigação, os editores ficam 

obrigados a fornecer aos organismos de investigação conjuntos de dados normalizados, mas 

podem obter uma compensação pelo custo da normalização. 

 

Deve ser encontrada uma solução para o eventual abuso de conjuntos de dados pela sua 

utilização para outros fins. No entanto, é muitas vezes importante para a investigação que os 

conjuntos de dados subjacentes que servem de base às conclusões possam ser objeto de 

verificação. Para este fim, os Estados-Membros devem criar instalações de armazenamento 

para estes conjuntos de dados, mas o acesso deve ser limitado à verificação da investigação. 

 

Utilização de obras e outro material protegido em atividades pedagógicas transnacionais 

e digitais 

 

O ensino é um processo de aprendizagem ao longo da vida. Este facto atribuiu igualmente 

uma responsabilidade pelo ensino aos estabelecimentos que não são escolas no sentido 

tradicional. Os programas educativos são oferecidos por escolas, universidades, organizações 

privadas de ensino, ONG e outras estruturas. Independentemente do prestador de serviços de 

ensino, a utilização de material protegido por direitos de autor para a ilustração didática tem 

de estar limitada a atividades efetivamente educativas. Os Estados-Membros dispõem de 

sistemas que reconhecem os estabelecimentos de ensino e acreditam os respetivos programas 

de estudos. A exceção para a ilustração didática tem de abranger todo o ensino formal em 

escolas e universidades, na medida em que sejam reconhecidas ou acreditadas como 

estabelecimentos de ensino. Porém, esta exceção deve abranger também outros programas de 

ensino acreditados por autoridades nacionais. A exceção tem que ver com o ensino em si e 
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não com os estabelecimentos de ensino. Sujeitar a exceção em matéria de ensino ao local 

onde ocorre é incompatível com o objetivo de aprendizagem ao longo da vida. Por 

conseguinte, a exceção tem de estar diretamente associada às «atividades de ensino», 

independentemente do contexto estrutural. As atividades de ensino podem ser definidas como 

um processo de ensino que ocorre (i) nas instalações de um estabelecimento reconhecido ou 

acreditado pela autoridade nacional competente como estabelecimento de ensino ou (ii) no 

âmbito de um programa de ensino reconhecido ou acreditado pelas autoridades nacional 

competente. A utilização da referida exceção tem de ser limitada a quem participa na 

atividade de ensino, ou seja, alunos, estudantes e pessoal docente. 

 

Quando o ensino é ministrado numa base comercial, os Estados-Membros podem impor uma 

obrigação de compensação pela utilização dos materiais, mesmo quando o curso é acreditado 

ou reconhecido.  

 

Vários Estados-Membros já aplicaram uma exceção ou limitação no caso da ilustração para 

fins de ensino, incluindo estruturas de acordos de licenciamento.  

 

Obras que deixaram de ser comercializadas 

 

i) Segurança jurídica 

 

O título III, capítulo 1, da proposta de diretiva respeita à utilização de obras que deixaram de 

ser comercializadas, visando reforçar o papel e o objetivo cultural de instituições responsáveis 

pelo património cultural. A segurança jurídica exige que se mantenha a terminologia existente 

no direito da União. É por este motivo que a definição de «instituições responsáveis pelo 

património cultural» na presente diretiva deve ser igual à constante da Diretiva sobre as obras 

órfãs (considerandos 1 e 23, e nos artigos 1.º, n.º 1 e 2, alíneas a) e b)), bem como da Diretiva 

InfoSoc (artigo 5.º, n.º 2, alínea c)). A definição de obras que deixaram de ser comercializadas 

deve refletir o resultado das conversações entre a Comissão e os titulares de direitos. Para 

efeitos de segurança jurídica, é necessária coerência nestas definições. Para fins de clareza, 

ambas as definições devem ser integradas no artigo 2.º. 

 

ii) Cumprir o objetivo cultural das instituições responsáveis pelo património 

cultural 

 

Temos de conservar as obras e outro material protegido que fazem parte das coleções 

permanentes de instituições responsáveis pelo património cultural e temos de facilitar o 

licenciamento não exclusivo através de organismos de gestão coletiva para permitir a 

distribuição através de portais fechados e seguros para fins não comerciais. É igualmente 

necessário criar uma solução para as obras e setores em que não existem licenças disponíveis. 

Porém, são necessárias salvaguardas, incluindo restrições à utilização de portais fechados e 

seguros para fins não comerciais. 

 

iii) Os autores continuam a ser o cerne das propostas 

 

Os autores e os titulares de direitos têm de estar no cerne das propostas para facilitar as 

missões culturais das instituições responsáveis pelo património cultural. Devem ser 

envolvidos na decisão de se as licenças a que o artigo 7.º se refere se encontram disponíveis 

ou não, bem como no diálogo com as partes interessadas nos Estados-Membros.  
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Os autores devem ter o direito de excluir as suas obras da licença mencionada no artigo 7.º, 

n.º 1, bem como da utilização nos termos do artigo 7.º, n.º 2. A publicidade de licenças e 

ações nos termos do artigo 7.º oferece igualmente uma melhor proteção dos autores.  

 

Direitos sobre publicações 

 

As soluções em matéria de direitos de autor têm de ser direcionadas e claramente avaliadas na 

medida da sua necessidade, adequação e proporcionalidade. Estas soluções afetam não só os 

titulares de direitos, mas todas as partes interessadas que entram em contacto com os direitos 

de autor detidos pelos titulares de direitos. Os editores de publicações de imprensa enfrentam 

problemas com a digitalização de hábitos dos e consumidores e das empresas. A digitalização 

facilita a cópia e a reutilização dos conteúdos das publicações de imprensa. A digitalização 

facilita igualmente o acesso a notícias e à imprensa ao fornecer aos utilizadores um sistema de 

referenciação ou indexação para um vasto conjunto de fontes. Ambos os processos têm de ser 

reconhecidos como autónomos.  

 

A utilização de tecnologia digital para copiar e adquirir notícias e conteúdos da imprensa 

criados por outras pessoas é, de forma manifesta e desproporcionada, danosa para os 

interesses financeiros dos editores de publicações de imprensa. Contudo, a utilização da 

tecnologia digital para facilitar a pesquisa de notícias e da imprensa não é necessariamente 

danosa de forma desproporcionada para os interesses financeiros dos editores de publicações 

de imprensa e, nalguns casos, estes sistemas de ligação ou referenciação (como as 

hiperligações) facilitam o acesso dos utilizadores a novos portais em linha.  

 

Os editores de publicações de imprensa dependem da aplicação dos respetivos direitos 

conexos para proteger o investimento efetuado na respetiva publicação. São necessárias 

medidas para reforçar a posição de aplicação dos editores de publicações de imprensa, mas 

tais medidas não podem prejudicar outras indústrias. Os editores de publicações de imprensa 

têm assim o direito de intentar ações judiciais, em seu próprio nome, contra quem viole os 

direitos detidos pelos autores das obras contidas na respetiva publicação de imprensa, 

sendo-lhes também conferida uma presunção de que representam os titulares de direitos que 

contribuíram para a respetiva publicação de imprensa. Esta é uma medida necessária, 

adequada e proporcionada, na medida em que reforça os direitos já detidos pelos editores de 

publicações de imprensa e melhora a sua posição quando negoceiam com outros que utilizam 

os seus conteúdos, promovendo assim o valor desses direitos.  

 

A pluralidade de notícias e opiniões, bem como o acesso alargado a tais notícias e opiniões, é 

importante para o debate público numa sociedade democrática moderna. A partilha não 

comercial de notícias e opiniões é igualmente necessária.  

 

Uma vez que esta legitimidade é nova para os editores de publicações de imprensa, não seria 

do interesse da justiça e da segurança jurídica conferir esse direito em relação às utilizações 

que ocorreram no passado. Porém, é adequado aplicar este novo direito à utilização, após a 

data de aplicação da presente diretiva, de obras contidas em publicações de imprensa 

publicadas antes dessa data. 

 

Utilizações de conteúdos protegidos em serviços em linha 
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i) Inclusão de uma referência à Diretiva 2000/13/CE no artigo 1.º 

 

O artigo 13.º da proposta de diretiva aplica-se aos prestadores de serviços da sociedade da 

informação e diz respeito às suas responsabilidades quando aplicam acordos celebrados com 

titulares de direitos relativamente à utilização de obras protegidas por direitos de autor. O 

artigo 13.º complementa, assim, a Diretiva sobre o comércio eletrónico (2000/13/CE). A 

clareza e a segurança jurídicas exigem, por conseguinte, que a presente diretiva indique a sua 

relação com a Diretiva 2000/13/CE, o que explica a referência a esta no artigo 1.º, n.º 2. 

 

ii) Clareza e segurança jurídica no artigo 13.º 

 

A responsabilidade pelas plataformas já foi estabelecida na Diretiva 2000/31/CE. O 

artigo 13.º da presente proposta é complementar daquelas regras, na medida em que procura 

garantir a efetiva execução dos acordos celebrados entre os prestadores de serviços em linha e 

os titulares de direitos relativamente à utilização das obras. A lei tem de referir claramente a 

que prestadores de serviços em linha se aplica. A clareza e a segurança jurídica exigem a 

utilização das mesmas classificações de prestadores de serviços previstas na Diretiva 

2000/13/CE.  

 

Os acordos celebrados entre prestadores de serviços e titulares de direitos podem ser 

aplicados utilizando tecnologia, mas tal tem de respeitar o acervo em matéria de direitos de 

autor na sua totalidade: tanto os direitos de autor como as exceções e limitações aos direitos 

de autor. Esta aplicação exige a correta identificação de obras como pertencendo aos titulares 

de direitos ou estes deterem uma licença em relação às mesmas.  Por conseguinte, embora os 

prestadores de serviços sejam responsáveis por esta tecnologia, os titulares de direitos 

continuam responsáveis pela reivindicação dos respetivos direitos sobre as obras. 

 

A aplicação pelos prestadores de serviços e a gestão dos direitos pelos titulares de direitos 

estão associadas. É necessária transparência para assegurar que os titulares de direitos 

conseguem efetivamente gerir os seus direitos, o que requer o fornecimento de informações 

sobre as medidas tecnológicas utilizadas e a sua precisão. 

 

É importante identificar com precisão os conteúdos carregados pelos utilizadores que 

constituem uma exceção ou limitação aos direitos de autor. A utilização continuada das 

referidas exceções e limitações, que existem por motivos de interesse público, exige uma 

comunicação eficaz entre utilizadores e titulares de direitos.  

 

A aplicação de tais obrigações apenas às plataformas que lidam com grandes quantidades de 

informação criaria insegurança, uma vez que não existe um modo verificável de definir 

«grandes quantidades», tendo em conta que até mesmo as empresas emergentes podem 

precisar de grandes quantidades de dados para participar e contribuir para a economia digital. 

 

Justa remuneração dos autores e artistas intérpretes ou executantes nos contratos 

celebrados  

 

As cadeias de valor envolvem normalmente várias partes interessadas, mas todos os 

investimentos ou utilizações de material têm origem na criatividade dos autores e artistas 

intérpretes ou executantes. Todas as partes interessadas procuram obter um maior acesso a 

relações contratuais, mas são os autores e os artistas intérpretes ou executantes que têm maior 
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dificuldade em assegurar uma justa remuneração pela exploração das suas obras e prestações 

por parte daqueles a quem foram concedidas licenças ou transferidos os seus direitos.  

 

Quatro medidas forneceriam uma base mais sólida para as obras de autores e artistas 

intérpretes ou executantes: (i) uma declaração reativa ao direito a uma justa remuneração dos 

autores e artistas intérpretes ou executantes, (ii) uma maior transparência, (iii) mecanismos de 

ajustamento contratual e (iv) recursos mais acessíveis.  

 

Cada uma destas medidas carece de uma aplicação equilibrada, de modo a garantir que outros 

titulares de direitos não sejam desfavorecidos de forma desproporcional. Por essa razão, 

outras alterações procuram garantir a clareza e a segurança jurídica, apesar de ser reafirmado 

o direito a uma justa remuneração dos autores e artistas intérpretes ou executantes. É 

concedida aos autores e artistas intérpretes ou executantes uma melhor representação para o 

reconhecimento ou aplicação dos direitos de autor ao abrigo dos artigos 14.º, 15.º e 16.º da 

presente diretiva. 
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES DE QUEM A 
RELATORA RECEBEU CONTRIBUTOS 

 

A lista que se segue é elaborada a título meramente facultativo, sob a responsabilidade 

exclusiva da relatora. A relatora recebeu contributos das seguintes entidades ou pessoas 

singulares na preparação do projeto de relatório: 

Entidade e/ou pessoa singular 

1. British Academy of Songwriters, Composers and Authors 

2. Kennisland 

3. Mediaset 

4. UK Music Publisher Association 

5. C4C (Copyright for Creativity)  

6. ICMO-CIEM (International Confederation of Music Publishers) 

7. Music Sales Limited (The Music Sales Group) 

8. IAO Music (International Artist Organisation of Music) 

9. Suomen Musiikkikustantajat ry (Associação finlandesa de editores de música) 

10. 21st Century Fox 

11. EVARTIST (European Visual Artists) 

12. Grupo VIVENDI 

13. CANAL+ 

14. Time Warner Europe 

15. Cable Europe 

16. GESAC (Agrupamento europeu das sociedades de autores e de compositores) 

17. IFFRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations) 

18. Federação dos Editores Europeus 

19. Associação das Televisões Comerciais Europeias (ACT) 

20. SAS 

21. Motion Picture Association 

22. Universal Music Group  
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23. Sony  

24. SKY 

25. IFPI 

26. AEPO-ARTIS (Association of European Performers' Organisations) 

27. SoundCloud 

28. ISFE (Interactive Software Federation) 

29. PRS for Music 

30. Conferência das Bibliotecas Nacionais Europeias    

31. Instituto Max Planck 

32. Reading & Writing Foundation 

33. Google 

34. KREAB 

35. Wikimedia 

36. RELXgroup 

37. Netflix 

38. Communia Association 

39. Modern Poland Foundation 

40. News Media Europe 

41. National Writers Union (organização dos EUA membro da IFFRO) 

42. Mozilla 

43. Conselho de Editores Europeus 

44. Associação Europeia de Editores de Jornais 

45. Associação Europeia de Revistas 

46. Axel Springer 

47. Italiana Editrice 

48. GEUC (Gabinete Europeu das Uniões de Consumidores) 

49. LIBER Europe 
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50. International Association of STM Publishers 

51. YouTube 

52. Open Forum Europe 

53. EBay 

54. Representação permanente de França junto da UE 

55. Ministere de la Culture et Communication (França) 

56. Civil Society Europe 

57. Springer Nature 

58. BusinessEurope 

59. FEDIL (Federação empresarial luxemburguesa) 

60. Grupo RTL 

61. European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

62. League of European Research Universities (LERU)  

63. Science Europe and the European Universities Association (EUA) 

64. European Writers‘ Council (EWC) 

65. ISFE – Em representação da indústria europeia de videojogos 

66. Representação do Reino Unido junto da UE  

67. Louis Vuitton Moet Hennessy 

68. DIGITALEUROPE 

69. SAA Authors 

70. European Alliance of News Agencies 

71. SACEM 

72. EGMONT 

73. HUBERT BURDA Media 

74. Bertelsmann 

75. Thomson Reuters 

76. Ringier 
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77. Sanoma Corporation 

78. Guardian Media Group 

79. IMPRESA, Portugal 

80. AmCham EU 

81. Federação Europeia de Jornalistas 

82. ZAPA- Union of Audiovisual Authors and Producers 

83. Polish Filmmakers Association  

84. IMPALA 

85. EVA - European Visual Artists  

86. Amazon Europe Core SARL 

87. Avisa EU 

88. Getty Images 

89. European Digital Rights (EDRi) 

90. European Digital Media Association (EDIMA) 

91. EUROPEANA 

92. Audible Magic 

93. CEPIC – Centre of the Picture Agency 

94. EUROIspa  

95. N-square Consulting 

96. eco – Association of the Internet Industry 

97. NewsNow Publishing Limited  

98. MICROSOFT 

99. Televisão alemã ZDF 

100. MICROSOFT 

101. YAHOO! 

102. Verband Deutscher Zeitschriftenverleger 

103. Deutscher Journalisten-Verband 
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104. Centrum Cyfrowe 

 

 


