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5.9.2018 A8-0245/102 

Alteração  102 

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-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Para garantir o funcionamento 

dos acordos de licenciamento a que se 

refere o n.º 1, os prestadores de serviços 

da sociedade da informação e os titulares 

de direitos devem cooperar entre si. Os 

titulares de direitos devem fornecer dados 

precisos aos prestadores de serviços da 

sociedade da informação para identificar 

obras e outro material sobre os quais 

possuam direitos de autor. Os prestadores 

de serviços da sociedade da informação 

devem informar os titulares de direitos 

das medidas aplicadas e da precisão do 

seu funcionamento e devem ainda, se for 

caso disso, comunicar periodicamente 

informações sobre a utilização das obras e 

outro material protegido. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Alteração  103 

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 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. 

2. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os prestadores de serviços a 

que se refere o n.º 1, em cooperação com 

os titulares de direitos, estabelecem 

mecanismos de reclamação para os 

utilizadores, em caso de litígio sobre a 

execução dos acordos de licenciamento 

previstos no n.º 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Alteração  104 

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 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os utilizadores tenham 

acesso a um tribunal ou a outra 

autoridade competente perante os quais 

possam fazer valer os respetivos direitos 

de utilização ao abrigo de uma exceção ou 

limitação e contestar quaisquer medidas 

restritivas acordadas ao abrigo do n.º 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Alteração  105 

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 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 a que se refere 

o n.º 1, os representantes dos utilizadores 
e os titulares de direitos através de diálogos 

entre as partes interessadas com vista a 

definir melhores práticas para a aplicação 

do n.º 1. As medidas tomadas devem ser 
adequadas e proporcionadas e devem ter 

em conta, entre outros, a natureza dos 

serviços, a disponibilidade das tecnologias 

e a sua eficácia à luz da evolução 

tecnológica. 

Or. en 

 

 


