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Alteração  118 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 
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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 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  Artigo 5.º-A 

 Utilização de pequenos excertos de obras 

preexistentes  

 1.  Os Estados-Membros devem 

prever uma exceção aplicável aos direitos 

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

2001/29/CE, no artigo 5.º e no artigo 7.º, 

n.º 1, da Diretiva 96/9/CE, no artigo 4.º, 

n.º 1, alínea a), da Diretiva 2009/24/CE e 

no artigo 11.º da presente diretiva, a fim 

de permitir a utilização de excertos de 

obras preexistentes e de outro material 

protegido incluídos no conteúdo 

carregado ou disponibilizado pelos 

utilizadores – que não no decurso do seu 

trabalho – para fins de crítica, análise, 

ilustração, caricatura, paródia ou 

pastiche, desde que os excertos a) digam 

respeito a obras ou outro material 

legalmente disponibilizados ao público, b) 

sejam acompanhados, na medida do 

possível, da identificação do autor; e c) 

sejam utilizados de uma forma que não 

entre em conflito com a exploração 

normal das obras. 

 2.  As disposições contratuais 

contrárias à exceção prevista no presente 

artigo não são aplicáveis.  
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Alteração  119 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 
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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 5-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  Artigo 5.º-B 

 Exceção liberdade de panorâmica 

 1.  Os Estados-Membros devem 

estipular uma exceção ou limitação 

aplicável aos direitos previstos nos artigos 

2.º e 3.º da Diretiva 2001/29/CE que 

permita a criação de imagens 

bidimensionais de obras mantidas 

permanentemente em locais públicos. 

 2.  Os autores das obras devem ser 

identificados sempre que possível. 

Or. en 

 

 


