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6.9.2018 A8-0245/187 

Alteração  187 

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 – ponto 4 

 
Texto da Comissão Alteração 

(4) «Publicação de imprensa», uma 

fixação de uma coleção de obras literárias 

de caráter jornalístico, que pode 

igualmente incluir outras obras ou 

materiais e que constitui uma parte 

autónoma da publicação periódica ou 

regularmente atualizada sob um único 

título, tal como um jornal ou uma revista 

de interesse geral ou específico, com o 

objetivo de fornecer informações 

relacionadas com notícias ou outros 

temas e publicada em todos os suportes no 

âmbito da iniciativa, da responsabilidade 

editorial e do controlo de um prestador de 

serviços. 

Suprimido 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Alteração  188 

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 5-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º-A  

 Comodato público de obras literárias 

 1. Os Estados-Membros devem prever 

uma exceção aos direitos previstos no 

artigo 1.º da Diretiva 2006/115/CE, a fim 

de permitir o comodato de obras literárias 

sob qualquer formato ao público, 

incluindo à distância, caso as obras 

tenham entrado nas suas coleções ou a 

elas tenham acesso autorizado. Isto sem 

prejuízo do disposto no artigo 6.º da 

Diretiva 2006/115/CE. 

 2. As disposições contratuais contrárias à 

exceção prevista no n.º 1 são nulas e sem 

efeito. 

 3. Os Estados-Membros – em consulta 

com os autores, os editores e as 

bibliotecas públicas – asseguram que as 

bibliotecas públicas podem adquirir ou 

permitir o comodato – em condições 

razoáveis, em qualquer formato, 

incluindo à distância – de todas as obras 

literárias que já tenham sido legalmente 

disponibilizadas ao público e que tenham 

entrado nas suas coleções ou a que 

tenham legalmente acesso. 

 4. Os Estados-Membros comunicam à 

Comissão as medidas tomadas nos termos 

do n.º 3. A Comissão deve facilitar o 

intercâmbio de boas práticas entre os 
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Estados-Membros e torná-las fácil e 

eficazmente acessíveis ao público. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Alteração  189 

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 5-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 5.º- B 

 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) Seja acompanhada da indicação da 

fonte, incluindo o nome do autor, exceto 

quando tal se revele impossível; e 

 c) Sejam utilizados em conformidade com 

os usos e de uma forma que não se 

estenda além da finalidade específica para 
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a qual estão a ser utilizados.  

 2. As disposições contratuais contrária à 

exceção prevista no n.º 1 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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6.9.2018 A8-0245/190 

Alteração  190 

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 9-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 9.º-A 

 Domínio público 

 1. Os Estados-Membros devem assegurar 

que, logo que uma obra ou outro material 

protegido se encontrem no domínio 

público, as respetivas reproduções fiéis – 

em qualquer formato ou meio, no todo ou 

em parte – que não constituem obra ou 

material protegido novos não serão 

igualmente sujeitos a direitos de autor ou 

direitos conexos. 

 2. Os Estados-Membros devem incentivar 

a disponibilidade de licenças adequadas 

equivalentes a domínio público, a fim de 

permitir aos autores, aos artistas 

intérpretes e aos produtores dedicar as 

suas obras, no todo ou em parte, ao 

domínio público. 

 3. Os Estados-Membros devem manter 

uma base de dados compilando as obras 

ou outro material protegido que se 

encontrem no domínio público. Essa base 

de dados deve ser atualizada 

periodicamente e ser fácil e eficazmente 

acessível ao público. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Alteração  191 

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 11 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 11.º Suprimido 

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. 

 

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 

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. 

 

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 
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à data de publicação. 

Or. en 



 

AM\1162313PT.docx  PE624.050v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

6.9.2018 A8-0245/192 

Alteração  192 

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 12 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 12.º Suprimido 

Pedidos de compensação equitativa  

Os Estados-Membros podem prever que, 

nos casos em que um autor tiver 

transferido ou concedido uma licença de 

um direito a um editor, essa transferência 

ou licença constitui base jurídica 

suficiente para o editor reivindicar uma 

parte da compensação pela utilização da 

obra ao abrigo de uma exceção ou 

limitação ao direito transferido ou 

autorizado. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Alteração  193 

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 13 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Artigo 13.º Suprimido 

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 

 

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 
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utilização das obras e outro material 

protegido. 

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. 

 

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. 

 

Or. en 

 


