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6.9.2018 A8-0245/153 

Alteração  153 

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 

Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os direitos referidos no n.º 1 não 

devem ser alargados de modo a cobrir 

meras hiperligações acompanhadas de 

palavras isoladas. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/154 

Alteração  154 

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 

Artigo 11 – n.º 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

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. 

4. Os direitos previstos no n.º 1 

caducam 5 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. O direito a que se refere o 

n.º 1 não se aplica com efeitos retroativos. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

6.9.2018 A8-0245/155 

Alteração  155 

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 

Artigo 11 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 4-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os autores recebem uma 

parte adequada das receitas adicionais 

que os editores de imprensa recebem pela 

utilização de uma publicação de imprensa 

por prestadores de serviços da sociedade 

da informação. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/156 

Alteração  156 

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 

Artigo 13 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

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 

Utilização de conteúdos protegidos por 

prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha que armazenam e 

permitem o acesso a grandes quantidades 

de obras e outro material protegido 

carregados pelos seus utilizadores 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

6.9.2018 A8-0245/157 

Alteração  157 

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 

Artigo 13 – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

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 

implantação das medidas, bem como, se 

for caso disso, sobre o reconhecimento e a 

utilização das obras e outro material 

protegido. 

1. Sem prejuízo do disposto no 

artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 

2001/29/CE, os prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha efetuam 

um ato de comunicação ao público. 

Portanto, devem celebrar acordos de 

licenciamento justos e adequados com os 

titulares de direitos. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/158 

Alteração  158 

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 

Artigo 13 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

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. 

2. Os acordos de licenciamento 

celebrados por prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha com 

titulares de direitos relativamente a atos 

de comunicação a que se refere o n.º 1 

devem abranger a responsabilidade por 

obras carregadas pelos utilizadores desses 

serviços de partilha de conteúdos em 

linha, em conformidade com os termos e 

as condições estabelecidos no acordo de 

licenciamento, desde que esses 

utilizadores não atuem para fins 

comerciais. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

6.9.2018 A8-0245/159 

Alteração  159 

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 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Se os titulares de direitos não 

pretenderem celebrar acordos de 

licenciamento, os Estados-Membros 

devem prever a cooperação de boa-fé 

entre os prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha e os 

titulares de direitos, por forma a 

assegurar que as obras ou outro material 

protegido não estejam disponíveis nos 

seus serviços. A cooperação entre os 

prestadores de serviços de conteúdos em 

linha e os titulares de direitos não deve 

levar a que se impeça a disponibilização 

de obras ou outro material protegido que 

não violem os direitos de autor, incluindo 

as obras e o material protegido 

abrangidos por uma exceção ou limitação 

aos direitos de autor. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

6.9.2018 A8-0245/160 

Alteração  160 

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 

Artigo 13 – n.º 2-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os prestadores de serviços 

de partilha de conteúdos em linha a que 

se refere o n.º 1 estabeleçam mecanismos 

de reclamação e recurso céleres e eficazes 

para os utilizadores, caso a cooperação a 

que refere o n.º 2-A conduza à eliminação 

injustificada dos seus conteúdos. 

Qualquer queixa apresentada ao abrigo 

destes mecanismos deve ser processada 

sem demora injustificada e submetida a 

controlo humano. Os titulares de direitos 

devem justificar razoavelmente as suas 

decisões para evitar a rejeição arbitrária 

das queixas. Além disso, em conformidade 

com as Diretivas 95/46/CE e 2002/58/CE 

e o Regulamento geral sobre a proteção 

de dados, a cooperação não deve levar a 

qualquer identificação dos utilizadores 

individuais nem ao tratamento dos seus 

dados pessoais. Os Estados-Membros 

devem também assegurar que os 

utilizadores tenham acesso a uma 

instância independente para a resolução 

de litígios, bem como a um tribunal ou a 

outra autoridade judicial pertinente para 

reivindicar a utilização de uma exceção 

ou limitação no que se refere às regras em 

matéria de direitos de autor. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

6.9.2018 A8-0245/161 

Alteração  161 

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 

Artigo 13 – n.º 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

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. 

3. A partir de [data de entrada em 

vigor da presente diretiva], a Comissão e 
os Estados-Membros devem organizar 

diálogos entre as partes interessadas com 

vista a harmonizar e definir melhores 

práticas e emitir orientações para 

assegurar 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 para a utilização das suas obras 

ou outro material na aceção da presente 

diretiva. Na definição das melhores 

práticas devem ser tidos em especial 

consideração os direitos fundamentais e a 

utilização de exceções e limitações e 

deve-se garantir que os encargos para as 

PME se mantêm adequados e que se evita 

o bloqueio automático dos conteúdos. 

Or. en 

 


