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5.9.2018 A8-0245/166 

Alteração  166 

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 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 

protegidos por direitos de autor ou outro 

material carregado 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, uma vez que um dos seus 

principais objetivos consiste em 

armazenar e permitir o acesso do público 

ou transmitir em contínuo conteúdos 

protegidos por direitos de autor 

carregados ou disponibilizados pelos 

utilizadores, que otimizam o conteúdo 

para além do simples armazenamento, 

incluindo, nomeadamente, a promoção, a 

apresentação personalizada, a 

identificação, a conservação e a 

sequenciação das obras ou de outro 

material carregado, independentemente 

dos meios utilizados para esse fim, e que, 

por conseguinte, desempenham um papel 

ativo. A definição de prestador de serviços 

de partilha de conteúdos em linha ao 

abrigo da presente diretiva não deve 

abranger os prestadores de serviços que 

atuam numa capacidade não comercial, 

como as enciclopédias em linha, e os 
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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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Alteração  167 

Jean-Marie Cavada 
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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 

Considerando 38 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(38) 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. 

(38) Os prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha realizam 

um ato de comunicação com o público e, 
por conseguinte, são responsáveis pelo 

seu conteúdo. Devido ao seu papel ativo, 

devem celebrar acordos de licenciamento 

justos e adequados com os titulares de 

direitos. Por conseguinte, não podem 

beneficiar da isenção de responsabilidade 

prevista no artigo 14.º da Diretiva 

2000/31/CE34 no que se refere a atos 

relevantes em matéria de direitos de autor. 

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. 

A responsabilidade dos prestadores de 

serviços de partilha de conteúdos em 

linha não deve ser alargada à 

disponibilização de hiperligações para 

publicações de imprensa, na aceção da 

presente diretiva. 

A fim de assegurar a correta aplicação 

dos acordos de licenciamento, os 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação que conservam e facultam ao 

público acesso a grandes quantidades de 

obras ou outro material protegido por 

direitos de autor carregados pelos 

Os titulares de direitos não devem ser 

obrigados a celebrar acordos de 

licenciamento. 
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utilizadores devem adotar medidas 

adequadas e proporcionadas, tais como a 

aplicação de tecnologias eficazes, com 

vista a assegurar a proteção de obras ou 

outro material protegido. Esta obrigação 

deve aplicar-se igualmente aos 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação que podem invocar a isenção 

de responsabilidade prevista no artigo 14.º 

da Diretiva 2000/31/CE. 

 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. 

 A fim de assegurar a correta aplicação 

dos acordos de licenciamento, os 

prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha devem adotar medidas 

adequadas e proporcionadas, com vista a 

assegurar a proteção de obras ou outro 

material protegido carregado pelos 

utilizadores. Essas medidas podem 

assumir diferentes formas, envolvendo 

e/ou combinando a análise humana e 

tecnologias eficazes. 

 Na ausência de acordos com os titulares 

de direitos, é igualmente razoável esperar 

que os prestadores de serviços de partilha 

de conteúdos em linha retirem 

imediatamente ou tomem medidas 

adequadas e proporcionadas que resultem 

na indisponibilidade, através desses 

serviços, de obras ou outro material que 

violem os direitos de autor ou direitos 

conexos, identificados pelos titulares de 

direitos. Essas medidas não devem, no 

entanto, resultar na indisponibilidade de 

obras ou outro material que não violem os 

direitos, carregados pelos utilizadores. As 

medidas tomadas em aplicação da 

presente diretiva não devem ser aplicadas 

para além dos parâmetros/critérios 

definidos em cooperação com os titulares 

de direitos. Os titulares de direitos devem 

ser responsáveis por qualquer abuso ou 

utilização injustificada das medidas 
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tomadas em aplicação da presente 

diretiva.  

__________________ __________________ 

34Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 

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). 

34Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 

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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Jean-Marie Cavada 
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Relatório A8-0245/2018 

Axel Voss 
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Proposta de diretiva 

Considerando 39 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(39) A colaboração entre os prestadores 

de serviços da sociedade da informação 

que conservam e facultam ao público 

acesso a grandes quantidades de obras ou 

outro material protegido por direitos de 

autor carregados pelos utilizadores e os 

titulares de direitos é essencial para o 

funcionamento das tecnologias, tais como 

tecnologias de reconhecimento de 

conteúdos. Nesses casos, os titulares de 

direitos devem fornecer os dados 

necessários para os serviços identificarem 
os seus conteúdos e os serviços devem ser 

transparentes com os titulares de direitos 

no que diz respeito às tecnologias 

implantadas, a fim de permitir a avaliação 

da sua adequação. Os serviços devem, em 

especial, facultar aos titulares de direitos 

informações sobre o tipo de tecnologias 

utilizadas, a forma como são utilizadas e a 

sua taxa de sucesso no reconhecimento 

dos conteúdos dos titulares de direitos. 

Essas tecnologias devem também permitir 

que os titulares de direitos obtenham 

informações dos prestadores de serviços 

da sociedade da informação sobre a 

utilização dos conteúdos cobertos por um 

acordo. 

(39) A colaboração entre os prestadores 

de serviços de partilha de conteúdos em 

linha e os titulares de direitos é essencial 

para o funcionamento das medidas. Em 

especial, os titulares de direitos devem 

fornecer informações relevantes para os 

prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha, a fim de lhes permitir 

identificar os seus conteúdos ao aplicarem 

as medidas. Os prestadores de serviços 

devem ser transparentes com os titulares de 

direitos no que diz respeito às medidas 

implantadas, a fim de permitir a avaliação 

da sua adequação. A fim de evitar 

encargos excessivos para as empresas em 

fase de arranque e as PME, as medidas 

devem ser proporcionais aos seus meios e 

dimensões. Ao avaliar a 

proporcionalidade e a eficácia das 

medidas aplicadas, é necessário ter 

devidamente em conta as limitações e os 

condicionalismos tecnológicos, os custos, 

bem como a quantidade ou o tipo de 

obras/conteúdos ou outro material 

carregados pelos utilizadores desses 

serviços, a quantidade de obras/conteúdos 

ou a dimensão do serviço. Em 

conformidade com o artigo 15.º da 

Diretiva 2000/31/CE, quando aplicável, a 

implementação de medidas pelos 
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prestadores de serviços não deve consistir 

numa obrigação geral de monitorização e 

deve limitar-se a garantir a 

impossibilidade de utilizar sem 

autorização, nos seus serviços, obras ou 

outro material específicos protegidos por 

direitos de autor e devidamente 

identificados como tal. Ao aplicar essas 

medidas, os prestadores de serviços devem 

igualmente encontrar um equilíbrio entre 

os direitos dos utilizadores e os dos 

titulares de direitos ao abrigo da Carta 

dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. As medidas não devem pôr em 

causa a utilização legítima de exceções e 

limitações. As medidas aplicadas não 

devem exigir a identificação de cada 

utilizador que carrega conteúdos para 

além dos requisitos estritamente 

necessários para o bom funcionamento 

dos mecanismos de reclamação e recurso, 

nem devem implicar o tratamento dos 

dados de cada utilizador, em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

2016/6791-A e a Diretiva 2002/58/CE1-B. 

 Dado que as medidas aplicadas pelos 

prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha em aplicação da 

presente diretiva podem ter um efeito 

negativo ou desproporcionado nos 

conteúdos legítimos que são carregados 

ou exibidos pelos utilizadores, em 

particular quando esses conteúdos são 

abrangidos por uma exceção ou 

limitação, os prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha devem ser 

obrigados a oferecer um mecanismo de 

reclamação em benefício dos utilizadores 

cujos conteúdos tenham sido afetados 

pelas medidas. Este mecanismo deve 

permitir aos utilizadores saberem por que 

razão o conteúdo em causa foi objeto de 

medidas e incluir informações básicas 

sobre as exceções e limitações pertinentes 

aplicáveis. Deve estabelecer normas 

mínimas para as reclamações, a fim de 

garantir a disponibilidade de informações 
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suficientes para as avaliar e para lhes dar 

resposta.  Um terceiro de confiança 

designado pelo Estado-Membro deve 

responder às reclamações recebidas num 

prazo razoável. As plataformas ou um 

terceiro de confiança responsáveis pelo 

mecanismo de recurso devem tomar 

medidas corretivas sem demora, sempre 

que as medidas implementadas se revelem 

injustificadas. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/169 

Alteração  169 

Jean-Marie Cavada 
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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 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 13.º Artigo 13.º 

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 

 -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 e 

devem celebrar acordos de licenciamento 

justos e adequados com os titulares de 

direitos que o solicitem. Os acordos de 

licenciamento celebrados por prestadores 

de serviços de partilha de conteúdos em 

linha com titulares de direitos devem 

abranger a responsabilidade por obras 

carregadas pelos utilizadores dos seus 

serviços, se esses utilizadores não atuarem 

para fins comerciais ou não forem os 

titulares do direito ou seus representantes. 

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 

1. Os prestadores de serviços de 

partilha de conteúdos em linha a que se 

refere o n.º -1 devem, em cooperação com 

os titulares de direitos, adotar medidas 

adequadas e proporcionadas que 

assegurem o funcionamento dos acordos de 
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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. 

licenciamento celebrados com os titulares 

de direitos relativamente à utilização das 

suas obras ou outro material protegido nos 

referidos serviços. 

 Na ausência de acordos de licenciamento 

com os titulares de direitos, os prestadores 

de serviços de partilha de conteúdos em 

linha devem assegurar a indisponibilidade 

ou a remoção imediata dos seus serviços 

de obras ou outro material protegidos por 

direitos de autor identificados pelos 

titulares de direitos e tomar medidas 

adequadas e proporcionadas para impedir 

a disponibilidade futura de tais obras ou 

outro material. As medidas tomadas para 

esse efeito pelos prestadores de serviços 

não devem impedir a disponibilização de 

obras ou outro material protegido que não 

violem os direitos de autor ou que não 

sejam identificados como tal, incluindo os 

conteúdos abrangidos por uma exceção 

ao direito de autor. 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que os prestadores de serviços de partilha 

de conteúdos em linha apliquem essas 

medidas com base nas informações 

relevantes facultadas pelos titulares dos 

direitos. A fim de assegurar o 

funcionamento eficaz dessas medidas, os 

titulares dos direitos devem fornecer essas 

informações aos prestadores de serviços 
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de partilha de conteúdos em linha. 

 Os prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha devem informar os 

titulares de direitos, de forma 

transparente, sobre as medidas aplicadas, 

o seu cumprimento e, se for caso disso, 

comunicar periodicamente informações 

sobre a utilização das obras e de outro 

material protegido. 

 Os Estados-Membros devem assegurar 

que a aplicação das medidas a que se 

refere o n.º 1 seja proporcionada, tendo 

em conta, entre outros, a natureza e a 

dimensão dos serviços, a disponibilidade 

das tecnologias e a sua eficácia à luz da 

evolução tecnológica e garantir um 

equilíbrio entre os direitos fundamentais 

dos utilizadores e dos titulares de direitos, 

nomeadamente os consagrados pelas 

exceções e limitações previstas no direito 

da União e dos direitos estabelecidos no 

artigo 11.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais, devendo ainda, em 

conformidade com o artigo 15.º da 

Diretiva 2000/31/CE, se aplicável, 

abster-se de impor uma obrigação geral 

aos prestadores de serviços de partilha de 

conteúdos em linha no sentido de 

controlar as informações que estes 

transmitam ou armazenem. 

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. A fim de evitar utilizações abusivas 

ou restrições à aplicação de exceções e 

limitações à legislação relativa aos 

direitos de autor, os Estados-Membros 

devem assegurar que os prestadores de 

serviços a que se refere o n.º 1 estabelecem 

mecanismos de reclamação e recurso 

céleres e eficazes para os utilizadores, em 

caso de litígio sobre a aplicação das 

medidas previstas no n.º 1. As reclamações 

apresentadas ao abrigo desses 

mecanismos devem ser tratadas sem 

demora injustificada e submetidas a 

controlo humano por um terceiro de 

confiança designado pelos 

Estados-Membros. Os titulares de direitos 

são responsáveis por qualquer utilização 
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injustificada das medidas referidas no n.º 

1 e a rejeição das reclamações deve ser 

motivada. 

 Além disso, em conformidade com a 

Diretiva 95/46/CE, a Diretiva 2002/58/CE, 

o Regulamento 2016/679 (Regulamento 

Geral sobre a Proteção de Dados), o 

artigo 8.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais e o artigo 19.º da 

Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, as medidas a que se refere o n.º 1 

devem exigir apenas a identificação dos 

utilizadores individuais e o tratamento dos 

dados pessoais que sejam estritamente 

necessários para o bom funcionamento do 

mecanismo de reclamação e recurso a que 

se refere o presente número. Depois de 

uma reclamação ser resolvida 

definitivamente no âmbito dos 

mecanismos de reclamação e recurso, os 

dados pessoais relacionados com essa 

reclamação devem ser suprimidos. 

 Os Estados-Membros devem também 

assegurar que, no âmbito da aplicação 

das medidas a que se refere o n.º 1, os 

utilizadores tenham acesso 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. 

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. Os Estados-Membros devem 

favorecer, sempre que necessário, a 

cooperação entre os prestadores de serviços 

de partilha de conteúdos em linha, os 

utilizadores e os titulares dos direitos 

através de diálogos entre as partes 

interessadas com vista a estabelecer de 

comum acordo critérios para determinar 

se as medidas relativas a obras e outro 

material não sujeitos a licença a que se 

refere o n.º 1 são adequadas e 

proporcionadas, tendo em conta, por 

exemplo, a natureza e a dimensão dos 

serviços, o número de obras ou a 

quantidade de materiais disponíveis 

através dos serviços, a disponibilidade das 

tecnologias e a sua eficácia à luz da 
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evolução tecnológica. 

Or. en 

 

 


