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5.9.2018 A8-0245/106 

Alteração  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 1 

 

Proposta de decisão Alteração 

(1) O Tratado prevê a criação de um 

mercado interno e a instituição de um 

sistema que garante a inexistência de 

distorção da concorrência nesse mercado. 

A harmonização das legislações dos 
Estados-Membros em matéria de direito de 

autor e direitos conexos deve continuar a 

contribuir para a prossecução desses 

objetivos. 

(1) As tecnologias digitais podem 

melhorar o acesso dos cidadãos à 

informação e à cultura, bem como 

proporcionar-lhes uma escolha mais vasta 

e diversificada de produtos e serviços 

públicos e/ou comerciais. No entanto, o 
Mercado Único Digital será um 

instrumento promotor de mais 

concentração, monopólios e 

desigualdades entre os Estados-Membros, 

degradando a produção nacional dos 

mesmos, dificultando particularmente a 

vida das Micro, Pequenas e Médias 

Empresas, que não conseguirão fazer face 

à concorrência e à brutal desigualdade de 

circunstâncias perante as hegemónicas 

multinacionais. O Mercado Único Digital 

terá ainda sérias implicações no direito à 

Cultura, na Diversidade Cultural e no 

Multilinguismo. 

 A cooperação entre os Estados-Membros 

em matéria de direito de autor e direitos 

conexos num contexto de desenvolvimento 

e massificação das tecnologias digitais 
deve contribuir para a prossecução dos 

seguintes objetivos: garantia da 

democratização do acesso à Cultura, 

nomeadamente, a liberdade de fruição e 

criação culturais; defesa de um serviço 

público de Cultura e a não sujeição desta 

ao estrito universo do que é 
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mercantilizável; a defesa do 

multilinguismo e da diversidade cultural 

combatendo lógicas mercantis 

uniformizadoras que a empobreçam; a 

garantia da democratização do acesso à 

Educação e ao conhecimento; a garantia 

da justa retribuição dos autores e 

criadores, que não deve ser 

necessariamente contraditória com uma 

tão ampla quanto possível circulação e 

fruição das obras; a garantia da liberdade 

e não penalização dos utilizadores 

evitando para isso o estabelecimento de 

práticas hipervigilantes e de censura 

digital; a responsabilização dos 

beneficiários materiais pela apropriação 

ilegítima de uma mais-valia sobre os 

conteúdos partilhados e carregados na 

Internet protegidos por direitos de autor e 

direitos conexos. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Alteração  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 10 

 

Proposta de decisão Alteração 

(10) Esta insegurança jurídica deve ser 

eliminada através de uma exceção 

obrigatória ao direito de reprodução e ao 

direito de impedir a extração a partir de 

bases de dados. 

(10) Esta insegurança jurídica deve ser 

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. 

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. Os 

estabelecimentos de ensino e instituições 

responsáveis pelo património cultural que 

efetuam investigação científica ou cujo 

âmbito da sua missão seja o da proteção 

do património cultural também devem ser 

abrangidos pela exceção de prospeção de 

textos e dados. A prospeção de textos e 

dados deverá contribuir para estimular a 

investigação e a inovação, como tal, deve 

também ser permitida para outros 

objetivos que não sejam apenas 

científicos, devendo-se considerar também 

o alargamento do leque de organizações 

abrangidas pela exceção desde que 
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prossigam fins de interesse público. As 

reproduções e extrações efetuadas para 

fins de prospeção de textos e dados devem 

ser armazenadas de uma forma segura e 

que garanta que as cópias são utilizadas 

tanto para fins de investigação científica 

como também para transferência e 

partilha de conhecimento entre 

organismos de investigação, 

estabelecimentos de ensino, instituições 

responsáveis pelo património cultural e 

outras entidades a definir pelos Estados-

Membros. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Alteração  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 16 

 

Proposta de decisão 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. 

(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 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 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. 

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 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. A exceção ou limitação 

deve entender-se como abrangendo: a 

utilização de obras e outro material 
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protegido no contexto da ilustração 

didática por museus, bibliotecas, 

empresas de formação ou que prestem 

formação aos seus funcionários; as 

situações em que existe uma rede 

eletrónica segura acessível apenas pelos 

alunos, estudantes, pais, encarregados de 

educação e pessoal docente do 

estabelecimento de ensino; a realização de 

conferências, workshops e outros eventos 

educativos que ocorram em locais fora do 

estabelecimento de ensino; os recursos 

educacionais abertos, comunidades de 

aprendizagem abertas e cursos à distância 

em acesso aberto; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Alteração  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 23 

 

Proposta de decisão Alteração 

(23) Os Estados-Membros devem, no 

âmbito previsto na presente diretiva, ser 

flexíveis ao escolher o tipo de mecanismo 

específico para permitir que as licenças de 

obras que deixaram de ser comercializadas 

sejam alargadas aos direitos dos titulares 

de direitos não representados pela 

entidade de gestão coletiva, em 

conformidade com as suas tradições 

jurídicas, práticas ou circunstâncias. Tais 

mecanismos podem incluir o 

licenciamento coletivo alargado e 

presunções de representação. 

(23) Os Estados-Membros devem, no 

âmbito previsto na presente diretiva, 

contribuir para a simplificação do regime 

de utilização de obras que deixaram de ser 

comercializadas por instituições 

responsáveis pelo património cultural 

estabelecendo a liberdade de acesso, para 

fins não comerciais, de obras 

comercialmente esgotadas que integrem 

coleções e sejam disponibilizadas em linha 

por instituições responsáveis pelo 

património cultural. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Alteração  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 31 

 

Proposta de decisão Alteração 

(31) Uma imprensa livre e pluralista é 

indispensável para assegurar um 

jornalismo de qualidade e o acesso dos 

cidadãos à informação, proporcionando 

igualmente uma contribuição fundamental 

para o debate público e o correto 

funcionamento de uma sociedade 

democrática. Na transição da edição 

impressa para a imprensa digital, os 

editores de publicações de imprensa 

enfrentam problemas relacionados com o 

licenciamento da exploração em linha das 

suas publicações e com a recuperação dos 

seus investimentos. Se os editores das 

publicações de imprensa não forem 

reconhecidos como titulares de direitos, o 

licenciamento e a correta aplicação no 

meio digital é, muitas vezes, complexa e 

ineficiente. 

(31) Uma imprensa livre e pluralista é 

indispensável para assegurar um 

jornalismo de qualidade e o acesso dos 

cidadãos à informação, proporcionando 

igualmente uma contribuição fundamental 

para o debate público e para a democracia. 

A situação na comunicação social tem 

sido marcada pela intensificação do 

processo de concentração e por uma 

crescente presença de capital financeiro 

na estrutura acionista dos principais 

grupos que dominam o sector. A 

concentração da propriedade tem sido 

acompanhada pela precarização das 

condições de trabalho dos jornalistas, o 

aumento do número de despedimentos e a 

degradação da qualidade e rigor 

informativos e redução do pluralismo. A 
transição da edição impressa para a 

imprensa digital trouxe consigo novos 

problemas para este sector. Estudos 

realizados em alguns Estados-Membros 

que adotaram as soluções preconizadas 

pela Comissão Europeia revelam 

resultados contraditórios e, em certa 

medida, preocupantes e contrários aos 

objetivos visados. Esta realidade justifica 

uma reflexão mais aturada sobre as 

soluções a implementar, pelo que se 

propõe que estas questões não sejam 
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abordadas no âmbito desta diretiva. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Alteração  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 – n.º 3 

 

Proposta de decisão 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 de conteúdos em linha que 

participam de forma ativa e direta nos 

carregamentos pelos utilizadores e na 

disponibilização e promoção de obras 

junto do público devem adotar medidas 

adequadas e proporcionadas, com vista a 

assegurar a proteção de obras ou outro 

material protegido. Tais medidas devem 

ser consentâneas com a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e as 

Leis Fundamentais dos Estados-Membros 

e não devem impor uma obrigação geral 

aos prestadores de serviços de conteúdos 

em linha no sentido de controlar a 
informação que transmitem ou 

armazenam. Tais medidas adequadas e 

proporcionadas devem resultar de um 

acordo decorrente de um amplo processo 

de diálogo construtivo e transparente, e da 

cooperação entre os prestadores de 

serviços de conteúdos em linha, 

organizações representativas dos direitos 

dos utilizadores e organizações 

representativas dos autores, criadores e 

outros titulares de direitos de autor dos 

Estados-Membros; 

Or. pt 
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