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ALTERAÇÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 

quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) O desenvolvimento das tecnologias 

digitais e da Internet transformou a 

divulgação e o acesso aos programas de 

rádio e televisão. Cada vez mais, os 

utilizadores esperam ter acesso a 

programas de rádio e televisão, 

transmitidos quer em direto quer a pedido, 

utilizando canais tradicionais como o 

satélite ou o cabo, e também através de 

serviços em linha. Por conseguinte, os 

organismos de radiodifusão oferecem cada 

vez mais, além das suas próprias emissões 

de programas de rádio e televisão, serviços 

em linha acessórios a essas emissões, tais 

como a difusão simultânea e o 

visionamento diferido. Os operadores de 

serviços de retransmissão, que agrupam 

programas de rádio e televisão em pacotes 

e os oferecem aos utilizadores em 

simultâneo com a transmissão da emissão 

inicial, inalterada e integral, utilizam várias 

técnicas de retransmissão como o cabo, o 

satélite, a televisão digital terrestre, a 

televisão em circuito fechado com base no 

protocolo IP ou redes móveis, bem como a 

Internet aberta. Por parte dos utilizadores, 

verifica-se uma procura crescente de 

acesso às emissões de programas de rádio e 

televisão não apenas do Estado-Membro de 

origem, mas também de outros Estados-

Membros da União, incluindo membros 

das minorias linguísticas da União e 

pessoas que vivem num Estado-Membro 

(2) O desenvolvimento das tecnologias 

digitais e da Internet transformou e 

continua a transformar a divulgação e o 

acesso aos programas de rádio e televisão. 

Cada vez mais, os utilizadores esperam ter 

acesso a programas de rádio e televisão, 

transmitidos quer em direto quer a pedido, 

utilizando canais tradicionais como o 

satélite ou o cabo, e também através de 

serviços em linha. Por conseguinte, os 

organismos de radiodifusão oferecem cada 

vez mais, além das suas próprias emissões 

de programas de rádio e televisão, serviços 

em linha, tais como a difusão simultânea, a 

difusão Web e o visionamento diferido, 

que são complementares da sua produção 

linear tradicional. Além disso, os 

organismos de radiodifusão também 

disponibilizam unicamente em linha ou 

primeiramente em linha programas 

comparáveis a programas de televisão e 

de rádio. Estas práticas são uma realidade 

crescente, explicável pela evolução das 

condições do mercado e das exigências 

dos consumidores. Os operadores de 

serviços de retransmissão, que agrupam 

programas de rádio e televisão em pacotes 

e os oferecem aos utilizadores em 

simultâneo com a transmissão da emissão 

inicial, inalterada e integral, utilizam várias 

técnicas de retransmissão como o cabo, o 

satélite, a televisão digital terrestre, a 

televisão em circuito fechado com base no 

protocolo IP ou redes móveis, bem como a 
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que não é o de origem. Internet aberta. Por conseguinte, a 

divulgação e o acesso aos programas de 

rádio e televisão faz-se cada vez mais 

através de uma base multiplataformas e 

neutra do ponto de vista tecnológico. Por 

parte dos utilizadores, verifica-se uma 

procura crescente de acesso às emissões de 

programas de rádio e televisão em 

qualquer plataforma num ambiente sem 

fronteiras, por conseguinte, não apenas do 

Estado-Membro de origem, mas também 

de outros Estados-Membros da União, 

incluindo membros das minorias 

linguísticas da União e pessoas que vivem 

num Estado-Membro que não é o de 

origem. 

 

Alteração   2 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) Há uma série de obstáculos que 

dificultam a prestação dos serviços em 

linha que são acessórios às emissões e à 

prestação de serviços de retransmissão, 

comprometendo assim a livre circulação 

dos programas de rádio e televisão na 

União. Os organismos de radiodifusão 

transmitem todos os dias muitas horas de 

programas noticiosos, culturais, políticos, 

de documentários ou de entretenimento. 

Estes programas incluem uma variedade de 

conteúdos, nomeadamente obras 

audiovisuais, musicais, literárias ou 

gráficas protegidas pelo direito de autor 

e/ou direitos conexos previstos no direito 

da União. Chegamos assim a um processo 

complexo de apuramento dos direitos de 

uma vasta gama de titulares, relativamente 

a diferentes categorias de obras e outro 

material protegido. Muitas vezes, os 

direitos devem ser apurados num curto 

espaço de tempo, em especial durante a 

preparação de programas de notícias ou 

assuntos correntes. A fim de tornar os 

(3) Os organismos de radiodifusão 

transmitem todos os dias muitas horas de 

programas noticiosos e de atualidades. 

Estes programas incluem uma variedade de 

conteúdos, nomeadamente obras 

audiovisuais, musicais, literárias ou 

gráficas protegidas pelo direito de autor 

e/ou direitos conexos previstos no direito 

da União. Chegamos assim a um processo 

complexo de apuramento dos direitos de 

uma vasta gama de titulares, relativamente 

a diferentes categorias de obras e outro 

material protegido. Muitas vezes, os 

direitos devem ser apurados num curto 

espaço de tempo. A fim de tornar os 

serviços disponíveis além-fronteiras, é 

necessário que os organismos de 

radiodifusão disponham dos direitos sobre 

as obras e outro material protegido em 

todos os territórios em questão, o que 

aumenta ainda mais a complexidade do 

apuramento dos direitos. 
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serviços disponíveis além-fronteiras, é 

necessário que os organismos de 

radiodifusão disponham dos direitos sobre 

as obras e outro material protegido em 

todos os territórios em questão, o que 

aumenta ainda mais a complexidade do 

apuramento dos direitos. 

 

 

Alteração   3 

Proposta de regulamento 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os operadores de serviços de 

retransmissão, que habitualmente oferecem 

uma grande variedade de obras e outro 

material protegido incluídos nos programas 

de rádio e televisão retransmitidos, têm um 

prazo muito curto para obter as licenças 

necessárias, sendo assim onerados com um 

encargo considerável para o apuramento 

dos direitos a pagar. Para os titulares de 

direitos, existe o risco de exploração das 

respetivas obras e outro material 

protegido sem autorização ou pagamento 

de remuneração. 

4. Os operadores de serviços de 

retransmissão, que habitualmente oferecem 

uma grande variedade de obras e outro 

material protegido incluídos nos programas 

de rádio e televisão retransmitidos, têm um 

prazo muito curto para obter as licenças 

necessárias, sendo assim onerados com um 

encargo considerável para o apuramento 

dos direitos a pagar. 

 

Alteração   4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5 Os direitos sobre obras e outro 

material protegido estão harmonizados, 

nomeadamente pelas Diretivas 2001/29/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho15 e 

2006/115/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16. 

(5) Os direitos sobre obras e outro 

material protegido estão harmonizados, 

nomeadamente pelas Diretivas 2001/29/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho15 e 

2006/115/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho16. O principal objetivo destas 

diretivas é estabelecer um nível elevado de 

proteção para os titulares de direitos. 

_________________ _________________ 
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15 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à 

harmonização de certos aspetos do direito de autor e 

dos direitos conexos na sociedade da informação 

(JO L 167 de 22.6.2001, p. 10-19). 

15 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa à 

harmonização de certos aspetos do direito de autor e 

dos direitos conexos na sociedade da informação 

(JO L 167 de 22.6.2001, p. 10). 

16 Diretiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa 

ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a 

certos direitos conexos ao direito de autor em 

matéria de propriedade intelectual (JO L 376 de 

27.12.2006, p. 28-35). 

16 Diretiva 2006/115/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa 

ao direito de aluguer, ao direito de comodato e a 

certos direitos conexos ao direito de autor em 

matéria de propriedade intelectual (JO L 376 de 

27.12.2006, p. 28). 

 

 

Alteração   5 

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) A Diretiva 93/83/CEE17 do 

Conselho facilita a difusão por satélite e a 

retransmissão por cabo transnacionais de 

programas de rádio e televisão de outros 

Estados-Membros da União. No entanto, 

as disposições dessa diretiva em matéria 

de transmissões de organismos de 

radiodifusão aplicam-se apenas às 

transmissões por satélite e não aos 

serviços acessórios em linha, além de que 

as disposições em matéria de 

retransmissão de programas de rádio e 

televisão de outros Estados-Membros se 

aplicam apenas à retransmissão 

simultânea, inalterada e integral por cabo 

ou sistemas de microondas, deixando de 

fora a retransmissão por meio de outras 

tecnologias. 

(6) A Diretiva 93/83/CEE17 do 

Conselho facilita a difusão por satélite e a 

retransmissão por cabo transnacionais de 

programas de rádio e televisão de outros 

Estados-Membros da União. 

_________________ _________________ 

17 Diretiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de 

setembro de 1993, relativa à coordenação de 

determinadas disposições em matéria de direito de 

autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão 

por satélite e à retransmissão por cabo (JO L 248 de 

6.10.1993, p. 15-21). 

17 Diretiva 93/83/CEE do Conselho, de 27 de 

setembro de 1993, relativa à coordenação de 

determinadas disposições em matéria de direito de 

autor e direitos conexos aplicáveis à radiodifusão 

por satélite e à retransmissão por cabo (JO L 248 de 

6.10.1993, p. 15-21). 

 

 

Alteração   6 
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Proposta de regulamento 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) Assim, a prestação transnacional 

de serviços em linha acessórios à 

radiodifusão e à retransmissão de 

programas de rádio e televisão de outros 

Estados-Membros deverá ser facilitada 

mediante a adaptação do quadro 

normativo sobre o exercício do direito de 

autor e direitos conexos aplicáveis a essas 

atividades. 

Suprimido 

 

Alteração   7 

Proposta de regulamento 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) Os serviços acessórios em linha 

abrangidos pelo presente regulamento são 

os serviços prestados por organismos de 

radiodifusão que tenham uma relação de 

subordinação clara com a transmissão. 

Incluem serviços que permitem o acesso a 

programas de rádio e televisão de forma 

linear simultaneamente à transmissão e 

serviços que dão acesso, num 

determinado período de tempo após a 

transmissão, a programas de rádio e 

televisão previamente transmitidos pelo 

organismo de radiodifusão (designados 

serviços de visionamento diferido). Além 

disso, os serviços acessórios em linha 

incluem serviços que dão acesso a 

material que enriquece ou desenvolve de 

outra forma programas de rádio e 

televisão transmitidos pelo organismo de 

radiodifusão, inclusivamente através de 

pré-visionamento, extensão, complemento 

ou revisão do conteúdo do programa. A 

prestação de acesso a obras individuais ou 

outro material protegido integrado em 

programas de rádio ou televisão não deve 

ser considerada um serviço acessório em 

Suprimido 
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linha. De igual modo, a possibilidade de 

aceder a obras ou outro material 

protegido independentemente da 

radiodifusão, como os serviços que dão 

acesso a determinadas obras musicais ou 

audiovisuais, álbuns de música ou vídeos, 

não cabe na definição de serviço 

acessório em linha. 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) O princípio da liberdade contratual 

permite continuar a limitar a exploração 

dos direitos abrangidos pelo princípio do 

país de origem previsto no presente 

regulamento, especialmente no que se 

refere a determinados métodos técnicos de 

transmissão ou determinadas versões 

linguísticas, desde que tais limitações da 

exploração desses direitos respeitem as 

normas europeias. 

(11) A fim de apoiar os modelos de 

licenciamento existentes, tais como a 

concessão de licenças territoriais 

exclusivas, que tornam possíveis os 

mecanismos de financiamento 

fundamentais para a produção 

audiovisual, bem como para a 

distribuição e promoção ótimas da 

diversidade cultural, o princípio da 

liberdade contratual deverá permitir 

continuar a limitar a exploração dos 

direitos abrangidos pelo princípio do país 

de origem previsto no presente 

regulamento, especialmente no que se 

refere a determinados métodos técnicos de 

transmissão, como o bloqueio geográfico 

ou o filtro geográfico, ou determinadas 

versões linguísticas, desde que tais 

limitações da exploração desses direitos 

respeitem as normas europeias. 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A filosofia subjacente a muitos dos 

acordos internacionais de coprodução 

consiste no exercício, de forma separada e 
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independente, dos direitos de coprodução 

por cada coprodutor, mediante a 

repartição dos direitos de exploração 

entre os mesmos numa base territorial. Ao 

exercer os seus direitos, cada um dos 

coprodutores deve ter em conta os direitos 

dos demais coprodutores, respeitando 

simultaneamente a quota de 

financiamento de cada um. Sempre que a 

autorização da comunicação ao público 

ou da colocação à disposição do público 

de obras audiovisuais coproduzidas por 

um coprodutor prejudique gravemente o 

valor dos direitos de exploração de outro 

coprodutor, os acordos entre ambos 

poderão conter disposições prevendo a 

possibilidade de este último dar o seu 

consentimento à autorização pelo 

primeiro coprodutor, por exemplo sempre 

que a versão ou versões da obra 

disponibilizadas, nomeadamente as 

versões dobradas ou legendadas, coincida 

com a língua ou línguas geralmente 

compreendidas no território atribuído no 

acordo a outro coprodutor. Por 

conseguinte, os acordos entre 

coprodutores poderiam exigir, na medida 

em que tal seja compatível com o direito 

da União, o recurso a medidas técnicas 

para impedir que uma parte interfira na 

exploração territorial da outra parte. 

 

Alteração   10 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-B) As tecnologias de injeção direta 

permitem que os sinais portadores de 

programas de um organismo de 

radiodifusão sejam transmitidos 

exclusivamente para operadores de 

serviços de retransmissão. Os operadores, 

por sua vez, agrupam os sinais e 

transmitem-nos aos clientes, incluindo 

frequentemente outros serviços conexos 



 

PE595.592v02-00 10/22 AD\1127724PT.docx 

PT 

de valor acrescentado, como os serviços 

de visionamento diferido, de portabilidade 

local e de streaming. A transmissão de 

programas agrupados e geridos por 

organismos de radiodifusão representa 

uma parte significativa das receitas dos 

operadores de serviços de retransmissão 

por cabo. Os operadores serviços de 

retransmissão devem continuar a 

compensar economicamente os titulares 

dos direitos independentemente da 

tecnologia utilizada. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os operadores de serviços de 

retransmissão por satélite, televisão digital 

terrestre, com base no protocolo IP, redes 

móveis e similares prestam serviços 

equivalentes aos fornecidas pelos 

operadores de serviços de retransmissão 

por cabo aquando da retransmissão 

simultânea, inalterada e integral, para ser 

captada pelo público, de uma transmissão 

inicial de outro Estado-Membro de 

programas de rádio ou televisão, desde que 

essa primeira transmissão seja por fio ou 

sem fio, inclusive por satélite, mas 

excluindo as transmissões em linha, e se 

destine a ser captada pelo público. Por 

conseguinte, devem ser abrangidos pelo 

âmbito de aplicação do presente 

regulamento e beneficiar do mecanismo 

que introduz a gestão coletiva obrigatória 

de direitos. A retransmissão de serviços 

oferecidos na internet aberta deverão ser 

excluídos do âmbito de aplicação do 

presente regulamento, dado que têm 

características diferentes. Não estão 

ligados a qualquer infraestrutura 

específica e a sua capacidade para 
garantir um ambiente controlado é 

limitada em comparação, por exemplo, 

(12) Os operadores de serviços de 

retransmissão por satélite, televisão digital 

terrestre, circuito fechado com base no 

protocolo IP, redes móveis e similares e 

através de um serviço de acesso à 

Internet, na aceção do Regulamento (UE) 

n.º 2015/2120 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1-A, prestam serviços 

equivalentes aos fornecidas pelos 

operadores de serviços de retransmissão 

por cabo aquando da retransmissão 

simultânea, inalterada e integral, para ser 

captada pelo público, de uma transmissão 

inicial de outro Estado-Membro de 

programas de rádio ou televisão, desde que 

essa primeira transmissão seja por fio ou 

sem fio, inclusive por satélite, bem como 

as transmissões em linha e se destine a ser 

captada pelo público. Por conseguinte, 

devem ser abrangidos pelo âmbito de 

aplicação do presente regulamento e 

beneficiar do mecanismo que introduz a 

gestão coletiva obrigatória de direitos. Os 

serviços de retransmissão oferecidos na 

Internet aberta só deverão ser excluídos do 

âmbito de aplicação do presente 

regulamento se não puderem garantir um 

ambiente fechado em comparação, por 
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com o cabo ou as redes de circuito fechado 

com base no protocolo IP. 

exemplo, com o cabo ou as redes de 

circuito fechado com base no protocolo IP. 

 _________________ 

 1A Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 

2015, que estabelece medidas respeitantes ao 

acesso à Internet aberta e que altera a Diretiva 

2002/22/CE relativa ao serviço universal e aos 

direitos dos utilizadores em matéria de redes e 

serviços de comunicações eletrónicas e o 

Regulamento (UE) n.º 531/2012, relativo à 

itinerância nas redes de comunicações móveis 

públicas da União (JO L 310 de 26.11.2015, p. 1). 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de obter a segurança jurídica 

para os operadores de serviços de 

retransmissão por satélite, televisão digital 

terrestre, circuito fechado com base no 

protocolo IP, redes móveis ou similares, e 

para ultrapassar as disparidades das 

legislações nacionais em matéria de 

serviços de retransmissão, deverão ser 

aplicáveis normas semelhantes às que se 

aplicam à retransmissão por cabo, previstas 

na Diretiva 93/83/CEE. As normas 

previstas nessa diretiva incluem a 

obrigação de exercer o direito de conceder 

ou recusar autorização ao operador de um 

serviço de retransmissão através de uma 

entidade de gestão coletiva. Sem prejuízo 

do disposto na Diretiva 2014/26/UE18 e, 

em especial, das suas disposições em 

matéria de direitos dos titulares de direitos 

no que diz respeito à escolha da entidade 

de gestão coletiva. 

(13) A fim de obter a segurança jurídica 

para os operadores de serviços de 

retransmissão por satélite, televisão digital 

terrestre, com base no protocolo IP, redes 

móveis ou similares, e para ultrapassar as 

disparidades das legislações nacionais em 

matéria de serviços de retransmissão, 

deverão ser aplicáveis normas semelhantes 

às que se aplicam à retransmissão por cabo, 

previstas na Diretiva 93/83/CEE. As 

normas previstas nessa diretiva incluem a 

obrigação de exercer o direito de conceder 

ou recusar autorização ao operador de um 

serviço de retransmissão através de uma 

entidade de gestão coletiva. Sem prejuízo 

do disposto na Diretiva 2014/26/UE18 e, 

em especial, das suas disposições em 

matéria de direitos dos titulares de direitos 

no que diz respeito à escolha da entidade 

de gestão coletiva. 

__________________ __________________ 

18 Diretiva 2014/26/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à 

gestão coletiva do direito de autor e direitos 

conexos e à concessão de licenças multiterritoriais 

de direitos sobre obras musicais para utilização em 

linha no mercado interno (JO L 84 de 20.3.2014, p. 

72-98). 

18 Diretiva 2014/26/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à 

gestão coletiva do direito de autor e direitos 

conexos e à concessão de licenças multiterritoriais 

de direitos sobre obras musicais para utilização em 

linha no mercado interno (JO L 84 de 20.3.2014, p. 

72-98). 
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Alteração   13 

Proposta de regulamento 

Considerando 13-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) A fim de satisfazer a procura dos 

consumidores, o exercício dos direitos de 

retransmissão, tal como definido no 

presente regulamento e na Diretiva 

93/83/CEE do Conselho, também se deve 

aplicar às funcionalidades intimamente 

ligadas à transmissão linear para as quais 

são obtidos os direitos de retransmissão. 

Os serviços deslocados no tempo, que só 

são disponibilizados durante um 

determinado período, como acordado por 

contrato entre as partes, durante ou após 

a retransmissão, como a gravação de 

vídeo pessoal baseada na Internet e a 

funcionalidade restart-TV, devem ser 

considerados exemplos desse tipo de 

funcionalidades. As funcionalidades que 

substituem os serviços em linha de um 

organismo de radiodifusão não devem ser 

consideradas como funcionalidade 

estreitamente relacionada com a 

radiodifusão linear para a qual são 

obtidos direitos de retransmissão. O 

exercício dos direitos de retransmissão 

não deverá, por conseguinte, aplicar-se às 

funcionalidades deste tipo oferecidas por 

um operador de retransmissão. 

 

Alteração   14 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 
Texto da Comissão Alteração 

(15) Para evitar que seja contornada a 

aplicação do princípio do país de origem 

através da prorrogação da duração dos 

acordos em vigor sobre o exercício do 

Suprimido 
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direito de autor e direitos conexos 

pertinentes para a prestação de serviços 

acessórios em linha, bem como o acesso 

ou utilização de um serviço acessório em 

linha, é necessário aplicar o princípio do 

país de origem também aos acordos em 

vigor, mas prevendo um período de 

transição. 

 

Alteração   15 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Os organismos de radiodifusão 

que transmitem os seus sinais portadores 

de programas através de um processo de 

injeção direta a distribuidores para 

receção pelo público devem ser 

solidariamente responsáveis com os seus 

distribuidores pelos atos únicos e 

indivisíveis de comunicação ao público e 

de colocação à disposição do público, na 

aceção do artigo 3.º da Diretiva 

2001/29/CE, que efetuarem 

conjuntamente. Tais organismos de 

radiodifusão e distribuidores devem, por 

conseguinte, obter uma autorização dos 

titulares de direitos em causa para 

participarem em tais atos. 

 

Alteração   16 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.° 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) «Programa de atualidades», um 

tipo de jornalismo de radiodifusão 

centrado na análise e debate 

pormenorizados de notícias recentes ou 

que estão a decorrer no momento da 

difusão; 
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Alteração   17 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea a-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-B) «Noticiário», um tipo de programa 

centrado em notícias produzidas para 

serem apresentadas de forma simples e ao 

mais breve trecho possível, 

frequentemente com um mínimo de 

análise; 

 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) «Retransmissão», qualquer 

retransmissão simultânea, inalterada e 

integral, com exceção da retransmissão por 

cabo na aceção da Diretiva 93/83/CEE e da 

retransmissão integrada num serviço de 

acesso à internet na aceção do 

Regulamento (UE) n.º 2015/2120 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, que se 

destina a ser captada pelo público, de uma 

transmissão inicial de outro Estado-

Membro, com ou sem fio, incluindo por 

satélite, mas excluindo a transmissão em 

linha de programas de rádio e televisão 

destinados a ser captados pelo público, 

desde que essa transmissão não seja 

efetuada pelo organismo de radiodifusão 

que efetuou a transmissão inicial ou sob 

cujo controlo e responsabilidade essa 

transmissão foi efetuada. 

b) «Retransmissão», qualquer 

retransmissão simultânea, inalterada e 

integral, com exceção da retransmissão por 

cabo na aceção da Diretiva 93/83/CEE e da 

retransmissão integrada num serviço de 

acesso à internet na aceção do 

Regulamento (UE) n.º 2015/2120 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, que se 

destina a ser captada pelo público, de uma 

transmissão inicial de outro Estado-

Membro, com ou sem fio, incluindo por 

satélite, mas excluindo a transmissão em 

linha de programas de rádio e televisão 

destinados, em última análise, a ser 

captados pelo público, desde que essa 

transmissão não seja efetuada pelo 

organismo de radiodifusão que efetuou a 

transmissão inicial ou sob cujo controlo e 

responsabilidade essa transmissão foi 

efetuada. As retransmissões em linha são 

abrangidas pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento se estiverem 

associadas a uma infraestrutura 

específica ou se puderem garantir um 
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ambiente controlado de utilizadores. 

__________________ __________________ 

19 Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 

2015, que estabelece medidas respeitantes ao acesso 

à Internet aberta e que altera a Diretiva 2002/22/CE 

relativa ao serviço universal e aos direitos dos 

utilizadores em matéria de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas e o Regulamento (UE) n.º 

531/2012, relativo à itinerância nas redes de 

comunicações móveis públicas da União (JO L 310 

de 26.11.2015, p. 1).  

19 Regulamento (UE) 2015/2120 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 

2015, que estabelece medidas respeitantes ao acesso 

à Internet aberta e que altera a Diretiva 2002/22/CE 

relativa ao serviço universal e aos direitos dos 

utilizadores em matéria de redes e serviços de 

comunicações eletrónicas e o Regulamento (UE) n.º 

531/2012, relativo à itinerância nas redes de 

comunicações móveis públicas da União (JO L 310 

de 26.11.2015, p. 1). 

 

Alteração   19 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-A) «Ambiente fechado», um ambiente 

no qual um operador de retransmissão só 

fornece um serviço de retransmissão a um 

grupo limitado de pessoas; 

 

Alteração   20 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 – alínea b-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 b-B) "Injeção direta", o processo de 

dois ou mais passos através do qual os 

organismos de radiodifusão transmitem 

os seus sinais portadores de programas a 

distribuidores que depois disponibilizam 

esses programas ao público, sendo a 

transmissão efetuada "ponto a ponto" – 

por fio ou sem fio, inclusive por satélite –, 

de tal forma que os sinais portadores de 

programas não sejam captados pelo 

público em geral durante essa 

transmissão; os distribuidores 

disponibilizam subsequentemente esses 

programas ao público através da 

transmissão simultânea, inalterada e 

integral, para serem visualizados ou 
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ouvidos por cabo, sistemas de micro-

ondas, satélite, televisão digital terrestre, 

redes com base no protocolo IP ou 

similares. 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) O n.º 1 não se aplica a serviços em 

linha que, em termos globais, se dirijam 

predominantemente a um público de um 

Estado-Membro que não é o país onde o 

organismo de radiodifusão tem o seu 

estabelecimento principal. 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 - parágrafo 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-B) O disposto no n.º 1 não deve 

comprometer a liberdade contratual no 

domínio da legislação sobre direitos de 

autor e não deve prejudicar os direitos 

estabelecidos na Diretiva 2001/29/CE. Os 

titulares e os utilizadores de direitos 

podem limitar o âmbito geográfico dos 

direitos abrangidos pelo princípio do país 

de origem, desde que respeitem as regras 

aplicáveis. 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-C) O n.º 1 não é aplicável aos atos de 

comunicação ao público, de colocação à 

disposição do público e de reprodução de: 
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 (i) obras audiovisuais para as quais o 

organismo de radiodifusão obteve a 

licença de um terceiro, designadamente 

outro organismo de radiodifusão, exceto 

se essas obras audiovisuais forem 

encomendadas e inteiramente financiadas 

pelo organismo de radiodifusão que 

fornece o serviço em linha referido no n.º 

1; 

 (ii) obras audiovisuais coproduzidas, 

exceto se forem inteiramente financiadas 

pelo organismo de radiodifusão; e  

 (iii) obras ou outro material protegido 

incluído em transmissões de eventos 

desportivos. 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) O princípio da liberdade 

contratual garante a possibilidade de 

limitar a exploração dos direitos afetados 

pelo princípio do país de origem 

estabelecido no n.º 1, nomeadamente pela 

aceitação da exclusividade territorial 

absoluta. Se as decisões relativas à 

legislação da União impedirem a inclusão 

de cláusulas contratuais que concedem 

e/ou impõem a exclusividade territorial 

absoluta, deixa de ser aplicável o disposto 

no n.º 1. 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – ponto 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) Sempre que um autor transfere os 

seus direitos de retransmissão para um 

organismo de radiodifusão ou um 

produtor, conserva o direito a receber 

uma remuneração justa pela 
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retransmissão da sua obra. A 

administração desse direito deve ser 

confiada a uma entidade de gestão 

coletiva que represente os autores.  

 A presente disposição não impede a 

conclusão de acordos de negociação 

coletiva, modalidades de funcionamento e 

regras comuns em matéria de 

remuneração de organismos de 

radiodifusão, produtores e sindicatos, 

desde que seja garantida ao autor uma 

remuneração justa pela retransmissão da 

sua obra. 

 

Alteração   26 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 5.º Suprimido 

Disposição transitória  

Os acordos sobre o exercício do direito de 

autor e direitos conexos aplicáveis aos 

atos de comunicação ao público e de 

colocação à disposição que ocorram no 

decurso da prestação de um serviço 

acessório em linha, bem como aos atos de 

reprodução necessários à prestação, 

acesso ou utilização de serviços acessórios 

em linha, que estiverem em vigor em [data 

indicada no artigo 7.º, n.º 2, a inserir pelo 

OP] estão sujeitos ao disposto no artigo 

2.º a partir de [data indicada no artigo 7.º, 

n.º 2, +2 anos, a inserir pelo OP], se 

caducarem após essa data. 

 

 

Alteração   27 

Proposta de regulamento 

Artigo 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 
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 Artigo 5.º-A 

 Exploração de programas de radiodifusão 

através de um processo de injeção direta 

 Os organismos de radiodifusão que 

transmitem os seus sinais portadores de 

programas através de um processo de 

injeção direta a distribuidores para 

receção pelo público são solidariamente 

responsáveis, em conjunto com tais 

distribuidores, pelos atos únicos e 

indivisíveis de comunicação ao público e 

de colocação à disposição do público, na 

aceção do artigo 3.º da Diretiva 

2001/29/CE, que efetuarem 

conjuntamente. Os organismos de 

radiodifusão e os distribuidores devem, 

por conseguinte, em tais casos, obter uma 

autorização dos titulares de direitos 

envolvidos relativamente à sua 

participação em tais atos. 

 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) Até [3 anos após a data indicada no 

artigo 7.º, n.º 2, a inserir pelo OP], a 

Comissão procede à avaliação do presente 

regulamento e apresenta um relatório com 

as principais conclusões ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu. 

(1) Até [3 anos após a data indicada no 

artigo 7.º, n.º 2, a inserir pelo OP], a 

Comissão procede à avaliação do presente 

regulamento e apresenta um relatório com 

as principais conclusões ao Parlamento 

Europeu, ao Conselho e ao Comité 

Económico e Social Europeu. O relatório 

deve ser fácil e efetivamente acessível ao 

público. 
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS SINGULARES DE QUEM A 
RELATORA DE PARECER RECEBEU CONTRIBUIÇÕES 

 

A seguinte lista é elaborada a título meramente voluntário, sendo da responsabilidade 

exclusiva da relatora de parecer. A relatora recebeu contribuições das seguintes entidades ou 

pessoas singulares na preparação do projeto de parecer, até à sua aprovação em comissão: 

 
 

Entidade e/ou pessoa singular 

European Broadcasting Union (EBU) 

European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) 

European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC) 

International Confederation of Music Publishers (ICMP) 
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ZDF 

Vodafone 

Association of European Radios (AER) 

Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA) 

GSM-Association (GSMA) 

European Film Agency Directors (EFADs) 

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. 

Society of Audiovisual Authors (SAA) 

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 

(GEMA) 

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom) 
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