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20.3.2019 A8-0245/258

Alteração 258
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 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.

A fim de assegurar a correcta aplicação 
dos acordos de licenciamento, os 
prestadores de serviços de conteúdos em 
linha que participam de forma activa e 
directa nos carregamentos pelos 
utilizadores e na disponibilização e 
promoção de obras junto do público 
devem adoptar medidas adequadas e 
proporcionadas, com vista a assegurar a 
proteção de obras ou outro material 
protegido. Tais medidas devem ser 
consentâneas com a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e as 
Leis Fundamentais dos Estados-Membros 
e não devem impor uma obrigação geral 
aos prestadores de serviços de conteúdos 
em linha no sentido de controlar a 
informação que transmitem ou 
armazenam. Tais medidas adequadas e 
proporcionadas devem resultar de um 
acordo decorrente de um amplo processo 
de diálogo construtivo e transparente, e da 
cooperação entre os prestadores de 
serviços de conteúdos em linha, 
organizações representativas dos direitos 
dos utilizadores e organizações 
representativas dos autores, criadores e 
outros titulares de direitos de autor dos 
Estados-Membros;
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20.3.2019 A8-0245/259

Alteração 259
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) A presente directiva garante o 
princípio do não retrocesso, pelo que deve 
prevalecer a legislação dos Estados-
Membros que disponha de um quadro 
legislativo mais favorável para os autores, 
criadores, os artistas intérpretes ou 
executantes e utilizadores ou cujo quadro 
legislativo mais favorável para estes 
venha a ser produzido posteriormente à 
entrada em vigor da presente directiva.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0245/260

Alteração 260
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas
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

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. 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 

1. Os prestadores de serviços de 
partilha de conteúdos em linha 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, adoptar medidas 
adequadas e proporcionadas que 
assegurem o funcionamento dos acordos de 
licenciamento 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. Estas medidas 
adequadas e proporcionadas devem 
resultar de um acordo decorrente de um 
amplo processo de diálogo construtivo e 
transparente, e da cooperação entre os 
prestadores de serviços de partilha de 
conteúdos em linha, organizações 
representativas dos direitos dos 
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utilização das obras e outro material 
protegido.

utilizadores e organizações 
representativas dos autores, criadores e 
artistas intérpretes ou executantes e 
outros titulares de direitos de autor dos 
Estados-Membros. Essas medidas, não 
devem por em causa em circunstância 
alguma o direito à criação e fruição 
cultural e a liberdade de expressão, nem 
devem consistir em práticas 
hipervigilantes e de censura digital. Os 
prestadores de serviços devem facultar aos 
titulares de direitos, aos autores, criadores, 
artistas intérpretes ou executantes e 
utilizadores todas as informações 
necessárias sobre o funcionamento e a 
implantação das medidas, bem como, 
inclusive 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.

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar mecanismos de reclamação e 
recurso para as partes interessadas, em 
caso de litígio sobre a aplicação das 
medidas previstas no n.º 1.

2-A. Os acordos de licenciamento 
celebrados com os titulares de direitos 
devem prever uma remuneração justa 
para os autores, criadores e artistas, 
intérpretes ou executantes. Os Estados-
Membros devem privilegiar o 
desenvolvimento e o aprofundamento de 
medidas que protejam as partes mais 
fracas - autores, criadores, artistas 
intérpretes ou executantes e utilizadores - 
e que responsabilizem efectivamente os 
beneficiários materiais pela apropriação 
ilegítima de uma mais-valia sobre os 
conteúdos partilhados e carregados na 
Internet protegidos por direitos de autor e 
direitos conexos.

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 



AM\P8_AMA(2018)0245(258-261)_PT.docx PE624.050v01-00

PT Unida na diversidade PT

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.
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20.3.2019 A8-0245/261

Alteração 261
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, 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
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Article 17-A
Princípio do não retrocesso

É garantido o princípio do não retrocesso, 
pelo que deve prevalecer a legislação dos 
Estados-Membros que disponham de um 
quadro legislativo mais favorável para os 
os autores, criadores, os artistas 
intérpretes ou executantes e utilizadores 
ou cujo quadro legislativo mais favorável 
para estes venha a ser produzido 
posteriormente à entrada em vigor da 
presente directiva.

Or. pt


