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5.9.2018 A8-0245/97 

Alteração  97 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 38-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (38-A) A cooperação entre os prestadores 

de serviços da sociedade da informação e 

os titulares de direitos é fundamental para 

a aplicação de tais medidas. Os titulares 

de direitos devem transmitir aos 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação dados que identifiquem 

precisamente as obras ou os conteúdos 

relativamente aos quais reivindiquem 

direitos de autor. Na aplicação de 

qualquer acordo celebrado com o 

prestador de serviços da sociedade da 

informação, os titulares de direitos devem 

continuar a ser responsáveis quanto aos 

pedidos apresentados por terceiros 

relativamente à utilização de obras que 

estes identifiquem como suas. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/98 

Alteração  98 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

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

Proposta de diretiva 

Considerando 39 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(39) A colaboração entre os prestadores 

de serviços da sociedade da informação 

que conservam e facultam ao público 

acesso a grandes quantidades de obras ou 

outro material protegido por direitos de 

autor carregados pelos utilizadores e os 

titulares de direitos é essencial para o 

funcionamento das tecnologias, tais como 

tecnologias de reconhecimento de 

conteúdos. Nesses casos, os titulares de 

direitos devem fornecer os dados 

necessários para os serviços identificarem 

os seus conteúdos e os serviços devem ser 

transparentes com os titulares de direitos 

no que diz respeito às tecnologias 

implantadas, a fim de permitir a avaliação 

da sua adequação. Os serviços devem, em 

especial, facultar aos titulares de direitos 

informações sobre o tipo de tecnologias 

utilizadas, a forma como são utilizadas e a 

sua taxa de sucesso no reconhecimento 

dos conteúdos dos titulares de direitos. 

Essas tecnologias devem também permitir 

que os titulares de direitos obtenham 

informações dos prestadores de serviços 

da sociedade da informação sobre a 

utilização dos conteúdos cobertos por um 

acordo. 

Suprimido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Alteração  99 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

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

Proposta de diretiva 

Título IV – Capítulo 2 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Utilizações de conteúdos protegidos por 

serviços em linha 

Utilizações de conteúdos protegidos em 

linha 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Alteração  100 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Utilização de conteúdos protegidos por 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação que armazenam e permitem o 

acesso a grandes quantidades de obras e 

outro material protegido carregados pelos 

seus utilizadores 

Utilização de conteúdos protegidos por 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação que armazenam e permitem o 

acesso a grandes quantidades de obras e 

outro material protegido 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Alteração  101 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 

 

Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – 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 

utilização das obras e outro material 

protegido. 

1. Sempre que os prestadores de 

serviços da sociedade da informação 

disponibilizem aos utilizadores serviços de 

armazenamento de conteúdos e facultem 
ao público acesso a conteúdos, e nos casos 

em que tais atividades não possam 

beneficiar das isenções de 

responsabilidade previstas na Diretiva 

2000/31/CE, os prestadores de serviços da 

sociedade da informação devem adotar 

medidas adequadas e proporcionadas que 

assegurem o funcionamento dos acordos de 

licenciamento celebrados com os titulares 

de direitos. A aplicação de tais acordos 

deve ser consentânea com os direitos 

fundamentais dos utilizadores e não deve 

impor aos prestadores de serviços da 

sociedade da informação uma obrigação 

geral de controlar as informações que 

transmitem ou armazenam, em 

conformidade com o artigo 15.º da 

Diretiva 2000/31/CE. 

Or. en 
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