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20.3.2019 A8-0245/253

Alteração 253
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A harmonização tentada pela 
legislação europeia, nomeadamente no 
ambiente eletrónico, deve procurar obter 
um justo equilíbrio entre, por um lado, o 
interesse dos titulares de direitos de autor 
e de direitos conexos na proteção do seu 
direito de propriedade intelectual 1-A, 
garantido pelo artigo 17.º, n.º 2, da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (a seguir «Carta»), e, por outro, 
a proteção dos interesses e dos direitos 
fundamentais dos utilizadores de obras 
protegidas, em especial da sua liberdade 
de expressão e de informação, garantida 
pelo artigo 11.º da Carta, bem como do 
interesse geral 2-A. A este respeito, importa 
assinalar que a Internet reveste-se, 
efetivamente, de uma importância 
particular para a liberdade de expressão e 
de informação, garantida pelo artigo 11.º 
da Carta, e que as hiperligações 
contribuem para o seu bom 
funcionamento, bem como para a troca de 
pontos de vista e de informações nessa 
rede caracterizada pela disponibilidade de 
quantidades de informação imensas 3-A. A 
harmonização deve ter igualmente em 
conta a diversidade cultural e os direitos 
económicos e laborais interligados.
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__________________
1-A Como decorre igualmente dos 
considerandos 2 e 31 da Diretiva 
2001/29/CE relativa à harmonização de 
certos aspetos do direito de autor e dos 
direitos conexos na sociedade da 
informação.
2-A TJUE - C-160/15 / Acórdão GS Media 
BV /  Sanoma Media Netherlands BV e 
Outros, de 8 de junho de 2016, n.º 31.
3-A Ibidem, n.º 45

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/254

Alteração 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O artigo 11.º da Carta consagra a 
liberdade de expressão e de informação. 
Essa liberdade é igualmente protegida nos 
termos do artigo 10.º da Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais 
(CEDH), do artigo 19.º do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP) e das tradições 
constitucionais comuns aos Estados-
Membros. O direito pode ser igualmente 
interpretado no sentido de abranger a 
liberdade de procurar, transmitir e 
receber informações. A Internet contribui 
significativamente enquanto meio de 
realização de todos os aspetos dessa 
liberdade. Qualquer regulamentação deve 
ter em conta o equilíbrio delicado entre 
todas as partes interessadas. Os conflitos 
de direitos humanos devem ser resolvidos 
de uma forma que viabilize o máximo 
aproveitamento dos direitos em questão e 
o respeito dos seus princípios 
fundamentos.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/255

Alteração 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

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 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Como confirmado pelo Tribunal 
Europeu dos Direitos Humanos, a 
aplicação dos direitos de autor e as 
sanções baseadas na legislação em 
matéria de direitos de autor podem ser 
suscetíveis de causar interferências no 
direito à liberdade de expressão. Tais 
interferências apenas devem ser 
admissíveis se visarem a satisfação de 
uma necessidade social imperiosa, 
devendo continuar a ser objeto de 
escrutínio na perspetiva do princípio da 
proporcionalidade, a fim de determinar se 
são adequadas para alcançar o objetivo 
prosseguido, necessárias numa sociedade 
democrática e proporcionais stricto sensu.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/256

Alteração 256
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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.

(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 ou contra outros 
utilizadores autorizados das mesmas 
obras ou de outro material protegido. Os 
autores cujas obras sejam integradas 
numa publicação de imprensa devem ter 
direito a uma parte adequada e 
proporcionada das receitas que os editores 
de imprensa recebam pela utilização das 
suas publicações de imprensa por 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/257

Alteração 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva
em nome do Grupo GUE/NGL

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
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 

Suprimido
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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.
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


