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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta tem como objectivo melhorar a situação social dos artistas intérpretes ou 
executantes e, em particular, dos músicos contratados, tendo em conta que o tempo de vida 
desses artistas ultrapassa cada vez com maior frequência o período de protecção das suas 
execuções, actualmente fixado em 50 anos.

A produção de fonogramas em larga escala é essencialmente um fenómeno que teve início na 
década de 1950. Se nada for feito, nos próximos 10 anos um número crescente das execuções 
gravadas e publicadas entre 1957 e 1967 deixará de usufruir de protecção. Quando as suas 
execuções gravadas em fonograma já não estiverem protegidas, cerca de 7000 artistas 
intérpretes ou executantes nos grandes Estados-Membros e um número correspondentemente 
menor nos Estados-Membros de menor dimensão perderão todos os seus rendimentos 
provenientes de direitos de utilização (royalties) contratuais e de direitos de remuneração 
legais devidos pela radiodifusão e comunicação ao público das suas execuções em bares e 
discotecas. 

Esta situação afecta artistas intérpretes ou executantes de renome (os que recebem direitos de 
utilização contratuais), mas afecta especialmente os milhares de músicos contratados 
anónimos (os que não recebem direitos de utilização e beneficiam apenas dos direitos de 
remuneração legais) que participaram na gravação de fonogramas no final da década de 1950 
e na década de 1960 e que cederam totalmente os seus direitos exclusivos ao produtor do 
fonograma contra o pagamento de uma quantia global fixa (contrato com pagamento único). 
Deste modo, os pagamentos de uma remuneração equitativa única pela radiodifusão e 
comunicação ao público, que nunca são cedidos ao produtor do fonograma, cessariam. 

O relator de parecer apoia vivamente a proposta da Comissão, dado que esta oferece 
vantagens alargadas aos artistas intérpretes ou executantes e aos produtores de fonogramas, e 
que, em particular as cláusulas relativas à taxa de 20% e à perda de direitos em caso de não 
utilização (“use it or lose it”) garantem que artistas intérpretes ou executantes e, em particular, 
músicos contratados, beneficiem significativamente da prorrogação do prazo, bem como da 
correcta protecção dos seus direitos.

O relator crê que o limite de 2 milhões de euros para os produtores não é necessário, visto que 
tal pode impedir alguns artistas intérpretes ou executantes de receber as receitas de que 
necessitam, pelo que recomenda a sua supressão. Do mesmo modo, as propostas para eliminar 
os direitos dos artistas intérpretes ou executantes deveriam ser suprimidas, uma vez que tal 
poderia prejudicar financeiramente os artistas intérpretes ou executantes. 

O relator apoia entusiasticamente a utilização da receita líquida como medida para a 
imposição de 20% – desde que os produtores possam deduzir custos razoáveis directamente 
relacionados com a gestão da prorrogação do prazo do fonograma. Há que garantir que apenas 
possam ser deduzidos esses custos directamente relacionados, a fim de asseverar uma 
remuneração justa e coerente para os artistas intérpretes ou executantes.
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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 incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A) As novas tecnologias oferecem a 
possibilidade de proceder à distribuição 
digital de fonogramas através serviços em 
linha legais. Neste contexto, encontram-se 
abrangidos os fonogramas de anos 
anteriores, criando, assim, a oportunidade 
de vender fonogramas menos populares, o 
que irá gerar receitas para artistas idosos 
e menos populares.

Justificação
O prolongamento da duração de protecção dos direitos conexos aumentará a motivação para 
que as empresas discográficas digitalizem os seus catálogos. Os serviços de distribuição em 
linha criam, assim, novas perspectivas para muitas gravações, gerando, deste modo, novas 
fontes de receitas para os artistas. Além disso, a digitalização de fonogramas antigos 
proporcionará receitas a artistas idosos ou menos populares que irão beneficiar das 
chamadas " vendas longtail".

Alteração 2

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. O Parlamento Europeu solicita à 
Comissão que inicie um procedimento de 
avaliação análogo ao que teve lugar no 
sector da música a fim de considerar da 
necessidade, ou não, de alargamento do 
prazo de protecção actualmente em vigor 
no sector do audiovisual (artistas 
intérpretes e executantes, produtores e 
emissoras).
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Justificação

Em princípio, o contributo criativo de todos os artistas intérpretes e executantes deve ser 
reconhecido e ilustrado na directiva. No entanto, visto que não foi realizada nenhuma 
avaliação de impacto pela Comissão Europeia sobre as consequências de um eventual 
alargamento do prazo de protecção para os intérpretes e executantes de outros sectores, não 
é sensato um tal alargamento nesta fase. Por conseguinte, a Comissão é aqui instada a 
realizar uma avaliação de impacto no sector do audiovisual.

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A primeira medida de 
acompanhamento transitória não deve 
implicar uma sobrecarga administrativa 
desproporcionada para os pequenos e 
médios produtores de fonogramas. Por 
conseguinte, os Estados-Membros podem 
isentar daquela obrigação determinados 
produtores de fonogramas que sejam 
considerados de pequena ou média 
dimensão devido ao volume de receitas 
anuais obtidas com a exploração 
comercial de fonogramas.

Suprimido

Justificação

Como a medida de acompanhamento transitória (20%) terá em conta as receitas líquidas, 
não haverá despesas desproporcionadas incorridas pelas PME. Por conseguinte, para 
garantir que todos os executantes beneficiam deste montante, é razoável inclui-los na medida.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Essas receitas devem ser 
exclusivamente reservadas para benefício 

(13) Essas receitas devem ser 
exclusivamente reservadas para benefício 
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dos artistas intérpretes ou executantes cujas 
execuções estejam fixadas num fonograma 
e que transferiam os seus direitos para o 
produtor do fonograma em troca de um 
pagamento único. As receitas reservadas 
deste modo deverão ser distribuídas a 
artistas intérpretes ou executantes não 
identificados nas gravações, pelo menos 
uma vez por ano, numa base individual. Os 
Estados-Membros podem exigir que a 
distribuição desses montantes seja confiada 
a sociedades de gestão colectiva que 
representam os artistas intérpretes ou 
executantes. Quando a distribuição desses 
montantes é confiada a sociedade de 
gestão colectiva, podem ser aplicáveis as 
regras nacionais em matéria de reservas 
não distribuíveis.

dos artistas intérpretes ou executantes cujas 
execuções estejam fixadas num fonograma 
e que transferiam os seus direitos para o 
produtor do fonograma em troca de um 
pagamento único. As receitas reservadas 
deste modo deverão ser distribuídas a 
artistas intérpretes ou executantes não 
identificados nas gravações, pelo menos 
uma vez por ano, numa base individual. Os 
Estados-Membros devem assegurar que a 
distribuição desses montantes seja confiada 
a sociedades de gestão colectiva que 
representam os artistas intérpretes ou 
executantes. Podem ser aplicáveis as regras 
nacionais em matéria de reservas não 
distribuíveis. Em conformidade com os 
princípios consignados na Declaração 
Universal da UNESCO sobre Diversidade 
Cultural, as sociedades de gestão colectiva 
devem desempenhar o seu papel 
fundamental na preservação da 
diversidade cultural.

Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Uma segunda medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os direitos de fixação da execução 
revertam para o artista intérprete ou 
executante se o produtor de fonogramas se 
abstiver de oferecer para venda, em 
quantidade suficiente, cópias de um 
fonograma que, na ausência de 
alargamento do prazo de protecção, teria 
caído no domínio público ou se abstiver de 
colocar esse fonograma à disposição do 
público. Em consequência, os direitos do 
produtor de fonogramas relativamente ao 
fonograma devem caducar, a fim de evitar 
uma situação em que esses direitos 
coexistam com os do artista intérprete ou 

(15) Uma segunda medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que se o produtor de fonogramas deixar de 
oferecer para venda, em quantidade 
suficiente, cópias de pelo menos uma 
versão de um fonograma que, na ausência 
de alargamento do prazo de protecção, teria 
caído no domínio público ou deixar de 
colocar pelo menos uma versão desse 
fonograma à disposição do público, o 
artista intérprete ou executante pode 
solicitar-lhe que o faça e, se o produtor 
não der satisfação ao pedido num prazo 
razoável, o artista intérprete ou 
executante pode rescindir o contrato de 
transferência ou cessão dos direitos de 
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executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas.

fixação dessa execução.

Justificação

É razoável que os produtores de fonogramas tenham de disponibilizar ao público, em 
quantidade suficiente, uma versão do fonograma em causa.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Esta medida de acompanhamento deve 
também garantir que o fonograma já não 
esteja protegido se não tiver sido colocado 
à disposição do público após um 
determinado período de tempo a contar do 
alargamento do prazo de protecção, pelo 
facto de os detentores dos direitos não o 
explorarem ou de o produtor do fonograma 
ou os artistas intérpretes ou executantes 
não poderem ser localizados ou 
identificados. Se, após recuperar os 
direitos, o artista intérprete ou executante 
tiver disposto de um período de tempo 
razoável para colocar à disposição do 
público o fonograma que, na ausência do 
alargamento do prazo, já não estaria 
protegido, e se o fonograma não for 
colocado à disposição do público, então os 
direitos relativos ao fonograma e à 
fixação da execução devem caducar.

(16) Esta medida de acompanhamento deve 
também garantir que o fonograma já não 
esteja protegido se não tiver sido colocado 
à disposição do público após um 
determinado período de tempo a contar do 
alargamento do prazo de protecção, pelo 
facto de os detentores dos direitos não o 
explorarem ou de o produtor do fonograma 
ou os artistas intérpretes ou executantes 
não poderem ser localizados ou 
identificados.

Justificação

A cláusula relativa à perda de direitos em caso de não utilização (“use it or lose it”) visa 
proteger os direitos dos executantes, e assegurar que os produtores fonográficos não possam 
reduzir esses direitos injustamente. É isto que o considerando 15 faz, e as medidas previstas 
no considerando 16 não trazem outras vantagens para os executantes, contribuindo, até, em 
muitos casos, para os prejudicar.
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Alteração 7

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Das medidas de acompanhamento 
transitórias faz parte o exercício colectivo 
obrigatório dos direitos dos artistas 
intérpretes ou executantes e dos 
produtores de fonogramas no que diz 
respeito aos serviços a pedido efectuados 
pelas empresas de radiodifusão das suas 
produções de rádio ou de televisão de que 
a música de fonogramas licitamente 
publicados é parte integrante. Este 
sistema de gestão colectiva de direitos de 
autor complementa o regime de 
remuneração pela difusão de fonogramas 
publicados licitamente nos termos do n.º 2 
do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE e 
garante que, durante todo o prazo de 
protecção dos programas publicados 
licitamente, os produtores de fonogramas 
e os artistas intérpretes ou executantes 
também recebem uma parte equitativa das 
remunerações decorrente da utilização de 
produções difundidas a pedido.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os Estados-Membros deverão 
garantir que a proposta para prorrogar o 
prazo de protecção dos direitos dos 
artistas intérpretes ou executantes é 
acompanhada de disposições legais que 
oferecem protecção aos artistas 
intérpretes ou em matéria de condições 
contratuais justas em caso de 
transferência ou cessão.
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Justificação

Não há necessidade de uma harmonização a nível da UE relativamente às condições do 
contrato em matéria de transferência ou cessão. No entanto, há que chamar a atenção dos 
Estados-Membros para o facto de, normalmente, os artistas intérpretes ou executantes 
contratados não disporem de um verdadeiro poder negocial, pelo que as condições desses 
contratos são, regra geral, unilaterais.

Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – N.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estabelecer 
que um produtor de fonogramas, cujas 
receitas anuais totais, durante o ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, não 
ultrapassarem um limiar mínimo de 2 
milhões de euros, não será obrigado a 
dedicar um mínimo de 20 por cento das 
suas receitas provenientes, durante o ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, da 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição dos fonogramas relativamente 
aos quais, por força do disposto nos n.ºs 1 
e 2 do artigo 3.° na sua redacção anterior 
à alteração introduzida pela Directiva 
//inserir o número da presente directiva de 
alteração /CE, o artista intérprete ou 
executante e o produtor de fonogramas já 
não estariam protegidos em 31 de 
Dezembro do referido ano.

Suprimido

Justificação

Como a medida de acompanhamento transitória (20%) terá em conta as receitas líquidas, 
não haverá despesas desproporcionadas incorridas pelas PME. Por conseguinte, para 
garantir que todos os executantes beneficiam deste montante, é razoável inclui-los na medida.

Alteração 10
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Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem 
regulamentar se e em que medida pode 
ser imposta a administração por 
sociedades de gestão colectiva do direito à 
obtenção da remuneração suplementar 
anual referida no n.º 3.

5. Os Estados-Membros garantem que o
direito à obtenção da remuneração 
suplementar anual referida no n.º 3 é 
administrado por uma sociedade de gestão 
colectiva.

Justificação

É essencial que as sociedades de gestão colectiva distribuam da maneira mais precisa e 
individualmente a remuneração cobrada em nome dos artistas intérpretes ou executantes. 

Alteração 11

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As sociedades de gestão colectiva 
devem distribuir essas remunerações 
numa base individual e tendo em conta a 
utilização de cada execução dos artistas 
intérpretes ou executantes.

Justificação

É essencial que as sociedades de gestão colectiva distribuam da maneira mais precisa e 
individualmente a remuneração cobrada em nome dos artistas intérpretes ou executantes. 

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. No que diz respeito à administração 
dos direitos pertinentes aos serviços a 
pedido efectuados pelas empresas de 
radiodifusão das suas produções de rádio 
ou de televisão que incluem a música de 
fonogramas licitamente publicados, os 
Estados-Membros asseguram que os 
direitos dos artistas intérpretes e 
executantes, bem como dos produtores de 
fonogramas, que visam conceder ou 
recusar autorização para tal utilização só 
podem ser exercidos pela entidade de 
gestão que foi criada para recolher e 
distribuir a remuneração pela 
radiodifusão tais fonogramas.

Justificação

O alargamento do prazo de protecção aplicável aos artistas intérpretes ou executantes e aos 
produtores de fonogramas agrava as dificuldades administrativas dos organismos de difusão 
de rádio e de televisão para obterem os direitos a pedido necessários para as suas produções, 
em especial os seus arquivos. A fim de conseguir quer uma gestão eficiente dos direitos, tal 
como é encorajada pelo considerando 26 da directiva relativa ao direito de autor (InfoSoc) 
de 2001, quer uma parte equitativa para todos os titulares de direitos também no que diz 
respeito à utilização a pedido das produções difundidas, é por isso adequado complementar 
este regime remuneratório com um regime obrigatório de licenças colectivas para essa 
utilização.

Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – N.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, um ano após o momento em que, por 
força dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
redacção anterior à alteração introduzida 
pela Directiva [//inserir o número da 
presente directiva de alteração] /CE, o 
artista intérprete ou executante e o produtor 
de fonogramas já não estariam protegidos 
no que diz respeito, respectivamente, à 

Se, um ano após o momento em que, por 
força dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
redacção anterior à alteração introduzida 
pela Directiva [//inserir o número da 
presente directiva de alteração] /CE, o 
artista intérprete ou executante e o produtor 
de fonogramas já não estariam protegidos 
no que diz respeito, respectivamente, à 
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fixação da execução e ao fonograma, o 
produtor de fonogramas deixar de oferecer 
cópias do fonograma para venda em 
quantidade suficiente ou de o colocar à 
disposição do público, em transmissão por 
fio ou sem fio, por forma a torná-lo 
acessível a membros do público a partir do 
local e no momento por eles escolhido 
individualmente, o artista intérprete ou 
executante pode rescindir o contrato de 
transferência ou cessão. Quando um 
fonograma contém a fixação das 
execuções de vários artistas intérpretes ou 
executantes, estes apenas podem rescindir 
os seus contratos de transferência ou 
cessão conjuntamente. Se o contrato de 
transferência ou cessão for rescindido nos 
termos estabelecidos no primeiro e 
segundo períodos, cessarão os direitos do 
produtor de fonogramas sobre o 
fonograma.

fixação da execução e ao fonograma, o 
produtor de fonogramas já não 
disponibilizar cópias de pelo menos uma 
versão do fonograma para venda em 
quantidade suficiente ou de o colocar à 
disposição do público, em transmissão por 
fio ou sem fio, por forma a torná-lo 
acessível a membros do público a partir do 
local e no momento por eles escolhido 
individualmente, o artista intérprete ou 
executante pode solicitar-lhe que o faça, e 
se o produtor não der satisfação ao pedido 
num prazo razoável, o artista intérprete ou 
executante pode terminar a cessão dos 
direitos desse fonograma.

Justificação

É razoável que os produtores de fonogramas tenham de disponibilizar ao público, em 
quantidade suficiente, uma versão do fonograma em causa.

Alteração 14

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – N.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se, um ano após o momento em que, por 
força dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
redacção anterior à alteração introduzida 
pela Directiva //inserir o número da 
presente directiva de alteração /CE, o 
artista intérprete ou executante e o 
produtor de fonogramas já não estariam 
protegidos no que diz respeito, 
respectivamente, à fixação da execução e 
ao fonograma, o fonograma não for 
colocado à disposição do público, em 

Suprimido
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transmissão por fio ou sem fio, por forma 
a torná-lo acessível a membros do público 
a partir do local e no momento por eles 
escolhido individualmente, os direitos do 
produtor de fonogramas sobre o 
fonograma e o direito dos artistas 
intérpretes ou executantes relativamente à 
fixação da sua execução caducarão.

Justificação

 A cláusula relativa à perda de direitos em caso de não utilização (“use it or lose it”) visa 
proteger os direitos dos executantes, e assegurar que os produtores fonográficos não possam 
reduzir esses direitos injustamente. É isto que o primeiro parágrafo do n.º1 do artigo 10º faz, 
e as demais medidas previstas no segundo parágrafo não trazem outras vantagens para os 
executantes, contribuindo, até, em muitos casos, para os prejudicar.
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