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6.9.2018 A8-0245/204 

Alteração  204 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

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. 

Nos casos em que os prestadores de 

serviços da sociedade da informação 

disponibilizam aos utilizadores serviços de 

armazenamento de conteúdos e facultam 

ao público acesso a conteúdos, e sempre 

que esta atividade não constitua um ato de 

comunicação ao público e não seja 

meramente técnica, automática e passiva, 

os prestadores de serviços da sociedade da 

informação devem ser obrigados a celebrar 

acordos de licenciamento com os titulares 

de direitos relativamente a obras ou outro 

material protegido por direitos de autor, a 

menos que sejam elegíveis para as 

isenções de responsabilidade previstas na 

Diretiva 2000/31/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho34. 

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 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 

A fim de assegurar a correta aplicação dos 

acordos de licenciamento, os prestadores 

de serviços da sociedade da informação 

que participam de forma ativa e direta nos 

carregamentos pelos utilizadores e na 

disponibilização e promoção de obras 
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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. 

junto do público devem adotar medidas 

adequadas e proporcionadas, com vista a 

assegurar a proteção de obras ou outro 

material protegido. Tais medidas devem 

ser consentâneas com a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União 

Europeia e não devem impor uma 
obrigação geral aos prestadores de serviços 

da sociedade da informação no sentido de 

controlar a informação que transmitem 

ou armazenam, nos termos do artigo 15.º 

da Diretiva 2000/31/CE. 

_________________ _________________ 

34 Diretiva 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). 

34 Diretiva 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 A8-0245/205 

Alteração  205 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (38-B) A cooperação entre os prestadores 

de serviços da sociedade da informação e 

os titulares de direitos é fundamental para 

a aplicação de tais medidas. Os titulares 

de direitos devem transmitir aos 

prestadores de serviços da sociedade da 

informação dados que identifiquem 

precisamente as obras ou os conteúdos 

relativamente aos quais reivindiquem 

direitos de autor. Na aplicação de 

qualquer acordo celebrado com o 

prestador de serviços da sociedade da 

informação, os titulares de direitos devem 

continuar a ser responsáveis quanto aos 

pedidos apresentados por terceiros 

relativamente à utilização de obras que 

estes identifiquem como suas. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/206 

Alteração  206 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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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Alteração  207 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 3 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros preveem 

uma exceção aos direitos previstos no 

artigo 2.º da Diretiva 2001/29/CE, no 

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

da Diretiva 96/9/CE e no artigo 11.º, n.º 1, 

da presente diretiva no que se refere às 

reproduções e extrações efetuadas para a 

realização de prospeção de textos e dados 

de obras e de outro material que esteja 

legalmente disponível em linha, desde que 

o titular de direitos não tenha excluído as 

utilizações num formato legível por 

máquina. 

 Esta exceção não se aplica à prospeção de 

textos e dados de publicações de imprensa 

na aceção do artigo 2.º, n.º 4, da presente 

diretiva nem à prospeção de textos e dados 

de obras e de outro material que faça 

parte de uma publicação de imprensa, 

desde que os editores dessas publicações 

de imprensa indiquem esta exclusão por 

meio de uma lista dos seus sítios web num 

ponto central de informação em linha. 

 As reproduções e extrações efetuadas 

para a realização de prospeção de textos e 

dados de obras e de outro material devem 

ser eliminadas assim que deixem de ser 

necessárias para esse fim. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/208 

Alteração  208 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 3 – n.º 1-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Os Estados-Membros preveem 

uma exceção aos direitos previstos no 

artigo 2.º da Diretiva 2001/29/CE, no 

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

da Diretiva 96/9/CE e no artigo 11.º, n.º 1, 

da presente diretiva no que se refere às 

reproduções e extrações de obras ou de 

outro material relativamente ao qual 

tenha sido obtido acesso lícito, efetuadas 

para a realização de prospeção de textos e 

dados sem fins lucrativos, para efeitos de 

investigação científica por parte de 

organismos de investigação e de 

instituições responsáveis pelo património 

cultural. 

 Não são aplicáveis disposições contratuais 

contrárias à exceção prevista no n.º 1. 

 As reproduções e extrações efetuadas 

para fins de prospeção de textos e dados 

são armazenadas de uma forma segura. 

Após concluída a investigação, os 

exemplares devem ser eliminados ou, se 

os Estados-Membros optarem por uma tal 

possibilidade, armazenados por 

organismos de confiança designados para 

o efeito. 

Or. en 

 


