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Alteração  124 

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 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 11.° Artigo 11.° 

Proteção de publicações de imprensa no 

que diz respeito a utilizações digitais 

Licenciamento e correta aplicação de 

direitos em publicações de imprensa no 

que diz respeito a utilizações digitais 

1.  Os Estados-Membros devem 

conferir aos editores de publicações de 

imprensa os direitos previstos no artigo 2.º 

e no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 

2001/29/CE relativos à utilização digital 

das suas publicações de imprensa. 

1.  Os Estados-Membros devem prever 

que, caso não existam provas em 

contrário, o editor de uma publicação de 

imprensa seja considerado habilitado a 

celebrar acordos de licenciamento e 

solicitar a aplicação das medidas, dos 

procedimentos e das vias de recurso 

referidos na Diretiva 2004/48/CE e no 

artigo 8.º da Diretiva 2001/29/CE, no que 

diz respeito aos direitos previstos no 

artigo 2.º e no artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 

2001/29/CE, relativamente à utilização 

digital das obras e de outro material 

protegido nelas incluído, desde que o 

nome do editor conste da publicação. 

2.  Os direitos a que se refere o n.º 1 

não prejudicam os direitos conferidos pela 

legislação da União a autores e outros 

titulares de direitos, no que se refere às 

obras e outro material protegido que 

integram uma publicação de imprensa. 

Tais direitos não podem ser invocados 

contra os autores e outros titulares de 

direitos e, em particular, não podem privá-

los do direito de exploração das suas obras 

e outro material protegido de forma 

2.  A presunção a que se refere o n.º 1 

não prejudica os direitos conferidos pela 

legislação da União a autores e outros 

titulares de direitos, no que se refere às 

obras e outro material protegido que 

integram uma publicação de imprensa. A 

presunção não pode ser invocada contra os 

autores e outros titulares de direitos e, em 

particular, não pode privá-los do direito de 

exploração das suas obras e outro material 

protegido de forma independente da 
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independente da publicação de imprensa 

em que estão integrados. 

publicação de imprensa em que estão 

integrados. 

3.  Os artigos 5.º a 8.º da Diretiva 

2001/29/CE e a Diretiva 2012/28/UE são 

aplicáveis, mutatis mutandis, no 

respeitante aos direitos previstos no n.º 1. 

3.  Os Estados-Membros devem 

garantir que uma parte equitativa das 

receitas resultantes da utilização de 

direitos dos editores de imprensa seja 

atribuída aos jornalistas. 

4.  Os direitos previstos no n.º 1 

caducam 20 anos após a publicação da 

publicação de imprensa. O prazo é 

calculado a partir do primeiro dia de 

janeiro do ano seguinte à data de 

publicação. 

 

Or. en 
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Alteração  125 
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Axel Voss 

Direitos de autor no mercado único digital 

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

Proposta de diretiva 

Artigo 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 13.° Suprimido 

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 

 

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 
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implantação das medidas, bem como, se 

for caso disso, sobre o reconhecimento e a 

utilização das obras e outro material 

protegido. 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 

 


