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6.9.2018 A8-0245/137 

Alteração  137 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 

 
Texto da Comissão 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 o correto 

funcionamento de uma sociedade 

democrática. O crescente desequilíbrio 

entre as plataformas poderosas e os 

editores de imprensa, que também podem 

ser agências noticiosas, já resultou numa 

regressão considerável do panorama dos 

meios de comunicação social a nível 

regional. Na transição da edição impressa 

para a imprensa digital, os editores e as 

agências noticiosas 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/138 

Alteração  138 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 32 

 
Texto da Comissão Alteração 

(32) A contribuição em termos 

financeiros e organizativos dos editores 

para a produção de publicações de 

imprensa tem de ser reconhecida e mais 

encorajada, a fim de garantir a 

sustentabilidade do setor da edição. É, 

portanto, necessário estabelecer à escala da 

União uma proteção jurídica harmonizada 

para publicações de imprensa no âmbito 

das utilizações digitais. Esta proteção deve 

ser garantida de modo eficaz através da 

introdução, no direito da União, de direitos 

conexos ao direito de autor para a 

reprodução e colocação à disposição do 

público de publicações de imprensa no 

âmbito das utilizações digitais. 

(32) A contribuição em termos 

financeiros e organizativos dos editores 

para a produção de publicações de 

imprensa tem de ser reconhecida e mais 

encorajada, a fim de garantir a 

sustentabilidade do setor da edição e, por 

conseguinte, assegurar a disponibilidade 

de informação fidedigna. É, portanto, 

necessário que os Estados-Membros 

estabeleçam à escala da União uma 

proteção jurídica para as publicações de 

imprensa na União destinadas a 

utilizações digitais. Esta proteção deve ser 

garantida de modo eficaz através da 

introdução, no direito da União, de direitos 

conexos ao direito de autor para a 

reprodução e colocação à disposição do 

público de publicações de imprensa no 

âmbito das utilizações digitais, com vista a 

obter uma remuneração justa e 

proporcionada por essas utilizações. As 

utilizações privadas devem estar excluídas 

desta referência. Além disso, os resultados 

de um motor de busca não devem ser 

considerados como uma remuneração 

justa e proporcionada. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/139 

Alteração  139 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 33 

 
Texto da Comissão Alteração 

(33) Para efeitos da presente diretiva, é 

necessário definir o conceito de publicação 

de imprensa de uma forma que abranja 

apenas publicações jornalísticas, 

publicadas por um prestador de serviços, 

atualizadas periódica ou regularmente em 

todos os suportes, para fins de informação 

e entretenimento. Essas publicações 

incluiriam, por exemplo, jornais diários, 

revistas semanais ou mensais de interesse 

geral ou específico e sítios Web de 

notícias. As publicações periódicas com 

fins científicos ou académicos, tais como 

revistas científicas, não devem ser 

abrangidas pela proteção concedida às 

publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva. Esta proteção não 

abrange a utilização de hiperligações, que 

não constitui uma comunicação ao 

público. 

(33) Para efeitos da presente diretiva, é 

necessário definir o conceito de publicação 

de imprensa de uma forma que abranja 

apenas publicações jornalísticas, 

publicadas por um prestador de serviços, 

atualizadas periódica ou regularmente em 

todos os suportes, para fins de informação 

e entretenimento. Essas publicações 

incluiriam, por exemplo, jornais diários, 

revistas semanais ou mensais de interesse 

geral ou específico e sítios Web de 

notícias. As publicações periódicas com 

fins científicos ou académicos, tais como 

revistas científicas, não devem ser 

abrangidas pela proteção concedida às 

publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva. Esta proteção não 

abrange a utilização de hiperligações. A 

proteção não abrange também as 

informações factuais comunicadas em 

artigos jornalísticos de uma publicação de 

imprensa e, por conseguinte, não impede 

ninguém de comunicar tais informações 

factuais. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/140 

Alteração  140 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 34 

 
Texto da Comissão Alteração 

(34) Os direitos concedidos aos editores 

de imprensa ao abrigo da presente diretiva 

devem semelhantes aos direitos de 

reprodução e de colocação à disposição do 

público previstos na Diretiva 2001/29/CE, 

no que diz respeito às utilizações digitais. 

Devem igualmente ser sujeitos às mesmas 

disposições em matéria de exceções e 

limitações aplicáveis aos direitos previstos 

na Diretiva 2001/29/CE, incluindo a 

exceção sobre citações para fins de crítica 

ou análise, prevista no artigo 5.º, n.º 3, 

alínea d), da referida diretiva. 

(34) Os direitos concedidos aos editores 

de imprensa ao abrigo da presente diretiva 

devem semelhantes aos direitos de 

reprodução e de colocação à disposição do 

público previstos na Diretiva 2001/29/CE, 

no que diz respeito às utilizações digitais. 

Os Estados-Membros devem poder 

sujeitar esses direitos às mesmas 

disposições em matéria de exceções e 

limitações aplicáveis aos direitos previstos 

na Diretiva 2001/29/CE, incluindo a 

exceção sobre citações para fins de crítica 

ou análise, prevista no artigo 5.º, n.º 3, 

alínea d), da referida diretiva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/141 

Alteração  141 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 35 

 
Texto da Comissão Alteração 

(35) A proteção concedida aos editores 

de publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva não deve prejudicar os 

direitos dos autores e outros titulares de 

direitos no que respeita às obras e outro 

material protegido em que estão 

integrados, nomeadamente para determinar 

até onde os autores e outros titulares de 

direitos podem explorar as suas obras ou 

outro material protegido de forma 

independente da publicação de imprensa 

em que estão integrados. Por conseguinte, 

os editores de publicações de imprensa não 

devem poder invocar a proteção que lhes é 

conferida contra os autores e outros 

titulares de direitos. Tal não põe em causa 

acordos contratuais celebrados entre os 

editores de publicações de imprensa, por 

um lado, e os autores e outros titulares de 

direitos, por outro. 

(35) A proteção concedida aos editores 

de publicações de imprensa nos termos da 

presente diretiva não deve prejudicar os 

direitos dos autores e outros titulares de 

direitos no que respeita às obras e outro 

material protegido em que estão 

integrados, nomeadamente para determinar 

até onde os autores e outros titulares de 

direitos podem explorar as suas obras ou 

outro material protegido de forma 

independente da publicação de imprensa 

em que estão integrados. Por conseguinte, 

os editores de publicações de imprensa não 

devem poder invocar a proteção que lhes é 

conferida contra os autores e outros 

titulares de direitos. Os autores cujo 

trabalho esteja integrado numa 

publicação de imprensa têm direito a uma 

parte adequada das novas receitas 

adicionais que os editores de imprensa 

recebam pela utilização secundária das 

suas publicações de imprensa pelos 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação, no que diz respeito aos 

direitos previstos no artigo 11.º, n.º 1. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/142 

Alteração  142 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 37 

 
Texto da Comissão Alteração 

(37) Ao longo dos últimos anos, o 

funcionamento do mercado de conteúdos 

em linha tornou-se mais complexo. Os 

serviços em linha que proporcionam acesso 

a conteúdos protegidos por direitos de 

autor carregados pelos utilizadores sem o 

envolvimento de titulares de direitos 

prosperaram e tornaram-se importantes 

fontes de acesso aos conteúdos em linha. 

Esta situação prejudica as possibilidades 

dos titulares de direitos para determinar se 

e em que condições as suas obras e outro 

material protegido são utilizados, bem 

como as possibilidades de obterem 

remuneração adequada para o efeito. 

(37) Ao longo dos últimos anos, o 

funcionamento do mercado de conteúdos 

em linha tornou-se mais complexo. Os 

serviços em linha que proporcionam acesso 

a conteúdos protegidos por direitos de 

autor carregados pelos utilizadores sem o 

envolvimento de titulares de direitos 

prosperaram e tornaram-se importantes 

fontes de acesso aos conteúdos em linha 

protegidos por direitos de autor. Os 

serviços em linha constituem um meio 

para alargar o acesso a obras culturais e 

criativas e oferecem às indústrias 

culturais e criativas excelentes 

oportunidades para desenvolver novos 

modelos de negócio. No entanto, apesar 

de permitirem a diversidade e o acesso 

fácil a conteúdos, também criam desafios 

quando conteúdos protegidos por direitos 

de autor são carregados sem a 

autorização prévia dos titulares dos 

direitos. Esta situação prejudica as 

possibilidades dos titulares de direitos para 

determinar se e em que condições as suas 

obras e outro material protegido são 

utilizados, bem como as possibilidades de 

obterem uma remuneração adequada. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/143 

Alteração  143 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 37-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (37-A) Alguns serviços da sociedade da 

informação foram concebidos para 

permitir, como parte da sua utilização 

normal, o acesso do público a conteúdos 

ou outros materiais protegidos por direitos 

de autor carregados pelos utilizadores. A 

definição de prestador de serviços de 

partilha de conteúdos em linha ao abrigo 

da presente diretiva deve abranger os 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação que têm como uma das suas 

finalidades principais armazenar e 

permitir o acesso do público ou enviar em 

streaming quantidades significativas de 

conteúdos protegidos por direitos de autor 

carregados ou disponibilizados pelos seus 

utilizadores, e que otimizam os conteúdos 

e fazem a promoção com fins lucrativos 

das obras e outro material carregados, 

nomeadamente exibindo-os, 

identificando-os, conservando-os e 

sequenciando-os, independentemente dos 

meios utilizados para esse fim, e 

desempenham, portanto, um papel ativo. 

Consequentemente, não podem beneficiar 

da isenção de responsabilidade prevista 

no artigo 14.º da Diretiva 2000/31/CE. A 

definição de prestador de serviços de 

partilha de conteúdos em linha ao abrigo 

da presente diretiva não abrange as 

microempresas e as pequenas empresas 

na aceção do título I do anexo da 
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Recomendação 2003/361/CE da Comissão 

e os prestadores de serviços que atuam 

sem fins comerciais, como as 

enciclopédias em linha, nem os 

prestadores de serviços em linha quando o 

conteúdo é carregado com a autorização 

de todos os titulares de direitos em causa, 

como os repositórios científicos ou 

educativos. Os prestadores de serviços de 

computação em nuvem para uso 

individual que não oferecem acesso direto 

ao público, as plataformas de 

desenvolvimento de software de código 

aberto e os mercados em linha cuja 

principal atividade é a venda a retalho em 

linha de bens físicos não devem ser 

considerados prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha, na aceção 

da presente diretiva. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/144 

Alteração  144 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – parágrafo 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

Nos casos em que os prestadores de 

serviços da sociedade da informação 

conservam e facultam ao público acesso a 

obras ou outro material protegido por 

direitos de autor carregados pelos 

utilizadores, excedendo assim a mera 

disponibilização de instalações físicas e 

executando um ato de comunicação ao 

público, estes são obrigados a celebrar 

acordos de licenciamento com os titulares 

de direitos, a menos que sejam elegíveis 

para a isenção de responsabilidade 

prevista no artigo 14.º da Diretiva 

2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho34. 

Os prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha executam um ato de 

comunicação ao público e, por 

conseguinte, são responsáveis pelos seus 

conteúdos, devendo por isso celebrar 

acordos de licenciamento equitativos e 

adequados com os titulares de direitos. 

Sempre que forem celebrados acordos de 

licenciamento, estes devem igualmente 

abranger, na mesma medida e alcance, a 

responsabilidade dos utilizadores quando 

agem sem fins comerciais. Em 

conformidade com o artigo 11.º, n.º 2-A, a 

responsabilidade dos prestadores de 

serviços de partilha de conteúdos em 

linha nos termos do artigo 13.º não 

abrange a utilização de hiperligações 

relativamente às publicações de imprensa. 

O diálogo entre os intervenientes é 

essencial no mundo digital. Devem definir 

boas práticas para garantir o 

funcionamento dos acordos de 

licenciamento e a cooperação entre os 

prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha e os titulares de 

direitos. Essas boas práticas devem ter em 

conta a extensão dos conteúdos do serviço 

que violam o direito de autor. 

_________________  

34 Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 
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2000, relativa a certos aspetos legais dos 

serviços da sociedade de informação, em 

especial do comércio eletrónico, no 

mercado interno (JO L 178 de 17.7.2000, 

p. 1-16). 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/145 

Alteração  145 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

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 – parágrafo 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

No que diz respeito ao artigo 14.º, é 

necessário verificar se o prestador de 

serviços desempenha um papel ativo, 

incluindo através da otimização da 

apresentação das obras ou materiais 

carregados ou da sua promoção, 

independentemente da natureza dos meios 

utilizados para esse efeito. 

Suprimido 

Or. en 

 


