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5.9.2018 A8-0245/112 

Alteração  112 

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 39 

 

Proposta de resolução 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. pt 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Alteração  113 

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 45-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  (45-A) A presente diretiva garante o 

princípio do não retrocesso, pelo que deve 

prevalecer a legislação dos Estados-

Membros que disponha de um quadro 

legislativo mais favorável para os autores, 

criadores, os artistas intérpretes ou 

executantes e utilizadores ou cujo quadro 

legislativo mais favorável para estes 

venha a ser produzido posteriormente à 

entrada em vigor da presente diretiva. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Alteração  114 

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 

Artigo 3.º – n.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Os Estados-Membros preveem uma 

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. 

1. Os Estados-Membros preveem uma 

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, ou por estabelecimentos de 

ensino, ou por instituições responsáveis 

pelo património cultural 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 ou no âmbito da sua missão de 

proteção cultural. Os Estados-Membros 

deverão contribuir para estimular a 

investigação e a inovação, como tal, a 

prospeção de textos e dados deve também 

ser permitida para outros objetivos que 

não apenas objetivos científicos. Os 

Estados-Membros devem considerar o 

alargamento do leque de organizações 

abrangidas pela exceção desde que 

prossigam fins de interesse público. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Alteração  115 

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 

Artigo 3.º - n.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Os titulares de direitos devem ser 

autorizados a aplicar medidas para 

garantir a segurança e a integridade das 

redes e bases de dados em que as obras ou 

outro material protegido são acolhidos. As 

medidas não devem exceder o necessário 

para alcançar esse objetivo. 

3. A segurança e a integridade das 

redes e bases de dados em que as obras ou 

outro material protegido são acolhidos deve 

ser garantida. As medidas para alcançar 

esse objetivo não devem exceder o 

necessário. A exceção não pode ser 

eliminada através de medidas 

tecnológicas de proteção. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Alteração  116 

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 

Artigo 3.º - n.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que as reproduções e extrações 

efetuadas para fins de prospeção de textos 

e dados sejam armazenadas duma forma 

segura garantindo 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 A8-0245/117 

Alteração  117 

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 

Artigo 4.º - n.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. O regime estabelecido neste artigo 

aplica-se à utilização de materiais 

protegidos nas instalações de instituições 

responsáveis pelo património cultural ou 

através de uma rede eletrónica segura 

acessível apenas pelos utilizadores dessas 

instituições. Este artigo aplica-se também 

às empresas de formação ou que prestem 

formação aos seus funcionários; às 

situações em que existe uma rede 

eletrónica segura acessível apenas pelos 

alunos, estudantes, pais, encarregados de 

educação e pessoal docente do 

estabelecimento de ensino; à realização de 

conferências, workshops e outros eventos 

educativos que ocorram em locais fora do 

estabelecimento de ensino; aos recursos 

educacionais abertos, comunidades de 

aprendizagem abertas e cursos à distância 

em acesso aberto; 

Or. pt 

 

 


