
 

AM\1162314PT.docx  PE624.050v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

6.9.2018 A8-0245/179 

Alteração  179 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Alteração  180 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 36 

 
Texto da Comissão Alteração 

(36) Os editores, incluindo os de 

publicações de imprensa, livros ou 

publicações científicas, atuam 

frequentemente com base na 

transferência dos direitos de autor 

mediante acordos contratuais ou 

disposições estatutárias. Neste contexto, 

os editores investem tendo em vista a 

exploração das obras contidas nas suas 

publicações e podem, em determinadas 

circunstâncias, ser privados de receitas 

quando essas obras são utilizadas ao 

abrigo de exceções ou limitações, tais 

como as aplicáveis à cópia privada e 

reprografia. Em vários Estados-Membros, 

a compensação por utilizações ao abrigo 

dessas exceções é partilhada entre autores 

e editores. A fim de ter em conta esta 

situação e aumentar a segurança jurídica 

de todas as partes interessadas, os 

Estados-Membros devem ser autorizados 

a determinar que, se o autor transferir ou 

ceder os seus direitos a um editor ou de 

algum modo contribuir com as suas obras 

para uma publicação e se existirem 

sistemas para compensar os danos 

causados por uma exceção ou limitação, 

os editores têm direito a reivindicar uma 

parte dessa compensação, embora os 

encargos com que o editor fundamenta o 

pedido não devam exceder o que é 

necessário ao abrigo do sistema em vigor. 

Suprimido 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Alteração  181 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Alteração  182 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 . 

Suprimido 

_________________  

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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6.9.2018 A8-0245/183 

Alteração  183 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Alteração  184 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

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 

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. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Alteração  185 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 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. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/186 

Alteração  186 

Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

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 2 – n.º 3-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 3-A. «Domínio público», a situação em 

que os direitos de autor e direitos conexos 

de uma obra ou outro material: 

 a) expiraram, ou 

 b) nunca existiram, ou 

 c) foram voluntariamente abandonados 

pelos titulares de direitos. 

Or. en 

 


