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Projeto de resolução legislativa 

Formular a alteração 74 do seguinte modo: 

Alteração  74 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 11 Artigo 11 

Proteção de publicações de imprensa no 

que diz respeito a utilizações digitais  

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. 

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, para que possam obter uma 

remuneração justa e proporcionada pela 
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utilização digital das suas publicações de 

imprensa por parte dos prestadores de 

serviços da sociedade da informação. 

 1-A. Os direitos referidos no n.º 1 não 

impedem a utilização legítima, privada e 

não comercial de publicações de imprensa 

por utilizadores individuais. 

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. 

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. 

 2-A. Os direitos a que se refere o n.º 1 

não abrangem a utilização de 

hiperligações. 

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. 

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 à data de 

publicação. 

4. Os direitos previstos no n.º 1 

caducam 5 anos após a publicação da 

publicação de imprensa. O prazo é 

calculado a partir do primeiro dia de 

janeiro do ano seguinte à data de 

publicação. 

 O direito a que se refere o n.º 1 não se 

aplica com efeitos retroativos. 

 4-A. Os Estados-Membros devem 

assegurar que os autores recebem uma 

parte adequada das receitas adicionais 

que os editores de imprensa recebem pela 

utilização de uma publicação de imprensa 

por prestadores de serviços da sociedade 

da informação. 

 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


