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5.9.2018 A8-0245/162 

Alteração  162 

Jean-Marie Cavada 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 excertos de obras 

preexistentes e de outro material 

protegido incluídos no conteúdo 

carregado ou disponibilizado pelos 

utilizadores 

 (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 da 

indicação da fonte, incluindo o nome do 

autor, exceto quando tal se revele 

impossível; e 
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 (c)  Sejam utilizados em conformidade 

com os usos e de uma forma que não se 

estenda além da finalidade específica 

para a qual estão a ser utilizados. 

 (2)  As disposições contratuais 

contrárias à exceção prevista no presente 

artigo não são aplicáveis. 

 (3)  Os prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha não 

devem poder invocar para benefício 

próprio a derrogação prevista no n.º 1 do 

presente artigo com o intuito de limitar a 

sua responsabilidade ou o alcance das 

obrigações que lhes incumbem ao abrigo 

dos acordos celebrados com os titulares 

dos direitos em aplicação do artigo 13.º da 

presente diretiva. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Alteração  163 

Jean-Marie Cavada 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 

Proteção de 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 

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, para que possam obter uma 

remuneração justa e proporcionada pela 
utilização digital das suas publicações de 

imprensa por parte dos prestadores de 

serviços da sociedade da informação. 

 Esses direitos não se aplicam às 

utilizações de partes não substanciais de 

publicações de imprensa, incluindo 

palavras isoladas ou excertos muito 

curtos. 

 A proteção também não abrange as 

informações factuais. 

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

impedem a utilização legítima, privada e 

não comercial de publicações de imprensa 

por utilizadores individuais.  

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 

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 
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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 independente 

da publicação de imprensa em que estão 

integrados. 

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 independente 

da publicação de imprensa em que estão 

integrados.  

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

devem ser alargados de modo a cobrir 

meras hiperligações acompanhadas de 

palavras isoladas ou de excertos muito 

curtos de textos. 

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 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. 

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. 

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

aplicam com efeitos retroativos.  

 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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5.9.2018 A8-0245/164 

Alteração  164 

Jean-Marie Cavada 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (5-A) Em alguns Estados-Membros, as 

reproduções e utilizações de obras de 

arquitetura ou escultura, mantidas 

permanentemente em locais públicos, 

requerem a autorização prévia dos 

autores, dos titulares dos direitos ou das 

sociedades de gestão coletiva. Noutros 

Estados-Membros, foi concedida uma 

exceção aos direitos previstos nos artigos 

2.º e 3.º da Diretiva 2001/29/CE 

relativamente a reproduções e outras 

utilizações de tais obras, para fins 

comerciais ou não comerciais.  Tendo em 

conta a situação jurídica fragmentada na 

União no que respeita à chamada 

«liberdade de panorâmica», uma maior 

harmonização seria benéfica para 

estimular a inovação e a partilha de bens 

culturais em toda a Europa.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Alteração  165 

Jean-Marie Cavada 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 

 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 e no 

artigo 5.º, alínea a), e no artigo 7.º, n.º 1, 

da Diretiva 96/9/CE, que permita a 

utilização e reprodução de obras, – como, 

por exemplo, obras de arquitetura ou 

escultura – mantidas permanentemente 

em locais públicos, com exceção de 

qualquer utilização relacionada com fins 

comerciais. 

 2.  As disposições contratuais 

contrárias à exceção prevista no presente 

artigo não são aplicáveis. 

Or. en 

 

 


