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_____________________________________________________________

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1)  A fim de promover o bom 
funcionamento do mercado interno, é 
necessário prever uma maior difusão de 
programas de rádio e televisão de outros 
Estados-Membros, em benefício dos 
utilizadores em toda a União, facilitando o 
licenciamento do direito de autor e direitos 
conexos relativas a obras e outro material 
protegido incluídos na difusão de tais 
programas. Com efeito, os programas de 
rádio e televisão são instrumentos 
importantes de promoção da diversidade 
cultural e linguística, da coesão social e 
do acesso à informação.

(1)  A fim de promover o bom 
funcionamento do mercado interno e, em 
especial, a fim de aumentar o acesso à 
informação, é necessário prever uma 
maior difusão de programas noticiosos e de 
atualidades de outros Estados-Membros, 
em benefício dos utilizadores em toda a 
União, facilitando o licenciamento do 
direito de autor e direitos conexos relativos 
a essas obras e a outro material protegido 
incluídos na difusão de tais programas. 
Com efeito, os programas noticiosos e de 
atualidades são instrumentos importantes 
de promoção do acesso à informação.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2а) Os fornecedores de serviços de 
comunicação social audiovisual devem 
procurar assegurar que os seus serviços 
técnicos sejam progressivamente 
acessíveis às pessoas com deficiência 
visual ou auditiva.

Alteração 3

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, 
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 
serviços em linha 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 

(3)  Os organismos de radiodifusão 
transmitem todos os dias muitas horas de 
programas noticiosos e de atualidades. 
Estes programas incluem uma variedade de 
diferentes conteúdos, protegidos 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. Em relação aos 
programas noticiosos e de atualidades, é 
necessário apurar esses direitos num 
curto espaço de tempo. A fim de tornar os 
serviços acessórios em linha 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.
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apuramento dos direitos.

Alteração 4

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 de programas de rádio ou 
de televisão, incluindo obras ou outros 
materiais protegidos, levam a cabo um ato 
de comunicação ao público, 
independentemente de a retransmissão do 
programa de rádio ou de televisão utilizar 
os mesmos meios técnicos ou meios 
diferentes dos utilizados no ato de 
transmissão inicial, e independentemente 
de essa retransmissão ser ou não efetuada 
na zona em que ocorreu ou em que devia 
ter ocorrido a captação da transmissão 
inicial. Dado que os serviços de 
retransmissão oferecem habitualmente 
uma grande variedade de obras e outro 
material protegido incluídos nos programas 
de rádio e televisão retransmitidos, os 
operadores de serviços de retransmissão 
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 
produtores, autores, criadores e outros 
titulares de direitos existe o risco de 
exploração das respetivas obras e outro 
material protegido sem autorização ou 
pagamento de remuneração adequada e 
justa.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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(4-A) Os serviços de retransmissão, na 
medida em que oferecem habitualmente 
uma grande variedade de programas que 
exploram um elevado número de obras e 
outro material protegido incluídos nos 
programas retransmitidos de rádio e 
televisão, devem ter, em sintonia com o 
princípio da liberdade contratual, a 
possibilidade de adquirir as licenças 
necessárias e, assim, assegurar aos 
titulares de direito o pagamento de uma 
remuneração equitativa, de modo a que 
estes possam continuar a disponibilizar 
uma grande variedade de conteúdos. Esta 
possibilidade seria igualmente do 
interesse do consumidor.

Alteração 6

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 Conselho1 e 
2006/115/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.2

(5)  Os direitos sobre obras e outro 
material protegido estão harmonizados, 
nomeadamente pelas Diretivas 2001/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho1 e 
2006/115/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho2, o que contribui em especial 
para garantir um elevado nível de 
proteção do titular de direitos.

_________________ _________________
1 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).

1 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).

2 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).

2 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).



PE635.476/ 5

PT

Alteração 7

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.

(7)  Assim, a prestação transnacional de 
serviços em linha acessórios à radiodifusão 
de programas noticiosos e de atualidades 
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. 
Considerando que a adaptação do quadro 
jurídico pode resultar em limitações ao 
exercício de direitos exclusivos, deve ser 
apenas aplicável em certos casos especiais 
que não entrem em conflito com a 
exploração normal da obra ou de outro 
material protegido e não prejudique 
injustificadamente os interesses legítimos 
do titular do direito. Por conseguinte, 
tendo igualmente em conta a importância 
do princípio da territorialidade para o 
financiamento e a produção de conteúdos 
criativos, e em particular de obras 
audiovisuais, qualquer intervenção 
legislativa tem de ser extremamente 
limitada e restrita, e estar em sintonia 
com os princípios da União relativos à 
necessidade e à proporcionalidade.

Alteração 8

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 

(8)  Os serviços acessórios em linha 
abrangidos pelo presente regulamento são 
os serviços prestados por organismos de 
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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 
possibilidade de aceder a obras ou outro 
material protegido que tenham sido 
integrados em programas de rádio ou 
televisão não deve ser considerado um 
serviço acessório em 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.

radiodifusão que tenham uma relação de 
subordinação clara com a transmissão. 
Incluem serviços que permitem o acesso a 
programas noticiosos e de atualidades de 
forma rigorosamente linear, em 
simultâneo com a transmissão e os 
serviços que dão acesso, num determinado 
período de tempo após a transmissão, a 
programas noticiosos e de atualidades 
previamente transmitidos pelo organismo 
de radiodifusão (designados serviços de 
visionamento diferido). A possibilidade de 
aceder a obras ou outro material protegido 
que tenham sido integrados em programas 
de rádio ou televisão não deve ser 
considerado um serviço acessório em 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 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9)  A fim de facilitar o apuramento dos 
direitos aplicáveis à prestação desses 
serviços em linha através das fronteiras, é 
necessário prever o estabelecimento do 
princípio do país de origem no que se 

(9)  A fim de facilitar o apuramento dos 
direitos que permitem ao organismo de 
radiodifusão prestar serviços acessórios 
em linha no que diz exclusivamente 
respeito a programas noticiosos e de 
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refere ao exercício do direito de autor e 
direitos conexos relevantes para factos 
ocorridos no decurso da prestação, o acesso 
ou a utilização de um serviço acessório em 
linha. O princípio do país de origem deverá 
aplicar-se exclusivamente à relação entre 
os titulares de direitos (ou entidades que os 
representam, como as sociedades de gestão 
coletiva) e os organismos de radiodifusão, 
exclusivamente para efeitos de acesso ou 
utilização de serviços acessórios em linha. 
O princípio do país de origem não deverá 
aplicar-se às comunicações subsequentes 
com o público ou à reprodução de 
conteúdos protegidos pelo direito de autor 
ou direitos conexos incluídos no serviço 
acessório em linha.

atualidades através das fronteiras, é 
necessário prever o estabelecimento do 
princípio do país de origem no que se 
refere ao exercício do direito de autor e 
direitos conexos relevantes para factos 
ocorridos no decurso da prestação, o acesso 
ou a utilização desses serviços acessórios 
em linha. O princípio do país de origem 
deverá aplicar-se exclusivamente à relação 
entre os titulares de direitos (ou entidades 
que os representam, como as sociedades de 
gestão coletiva) e os organismos de 
radiodifusão, exclusivamente para efeitos 
de acesso ou utilização dos serviços 
acessórios em linha que digam respeito a 
programas noticiosos e de atualidades. O 
princípio do país de origem não deverá 
aplicar-se às comunicações subsequentes 
com o público ou à reprodução de 
conteúdos protegidos pelo direito de autor 
ou direitos conexos incluídos no serviço 
acessório em linha.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O princípio do país de origem, 
estabelecido no presente regulamento, 
não se aplica aos serviços acessórios em 
linha que se destinam principalmente, ou 
unicamente, a um Estado-Membro 
diferente do Estado-Membro em que o 
organismo de radiodifusão tem o seu 
estabelecimento principal. Um serviço 
desse tipo, que visa principalmente, ou 
unicamente, um determinado 
Estado-Membro, é um serviço cuja 
programação se destina manifestamente à 
população de um Estado-Membro 
específico, diferente daquele em que o 
organismo de radiodifusão tem o seu 
estabelecimento principal, e cujo público 
está claramente limitado à população 
desse Estado-Membro, e que dificilmente 
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terá ouvintes ou espectadores fora do 
Estado-Membro visado por essa 
programação. Os elementos que permitem 
determinar o público-alvo incluem, 
nomeadamente, a língua, incluindo a 
língua das legendas, a publicidade, a 
dobragem, o público a que é dirigida a 
promoção do serviço de radiodifusão e/ou 
o caráter local da programação.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10)  Uma vez que se considera que a 
prestação, o acesso ou a utilização de 
serviços acessórios em linha ocorrem 
exclusivamente no Estado-Membro do 
estabelecimento principal do organismos 
de radiodifusão, embora na verdade os 
serviços acessórios em linha possam ser 
prestados além-fronteiras em outros 
Estados-Membros, é necessário garantir 
que, na determinação do montante a pagar 
pelos direitos em questão, as partes devem 
ter em conta todos os aspetos do serviço 
acessório em linha, designadamente as 
características, o público – incluindo o 
público do Estado-Membro do 
estabelecimento principal do organismo de 
radiodifusão e de outros Estados-Membros 
em que o serviço acessório em linha é 
acedido e utilizado – e a versão 
linguística.

(10)  Uma vez que se considera que a 
prestação, o acesso ou a utilização de 
serviços acessórios em linha relacionados 
com programas noticiosos ou de 
atualidades ocorrem exclusivamente no 
Estado-Membro em que o organismo de 
radiodifusão tem o seu estabelecimento 
principal, embora, na verdade, os serviços 
acessórios em linha possam ser prestados 
além-fronteiras a outros Estados-Membros, 
é necessário garantir que, na determinação 
do montante a pagar pelos direitos em 
questão, as partes devem utilizar critérios 
objetivos e ter em conta todos os aspetos 
do serviço acessório em linha, 
designadamente as características do 
serviço, incluindo a duração da 
disponibilidade em linha, o público – 
incluindo o público do Estado-Membro do 
estabelecimento principal do organismo de 
radiodifusão e de outros Estados-Membros 
em que o serviço acessório em linha é 
acedido e utilizado – e todas as versões 
linguísticas disponíveis. 
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Alteração 12

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)  É necessário lembrar que, através 
do princípio da liberdade contratual, e a 
fim de apoiar os modelos de 
licenciamento existentes, tais como a 
concessão de licenças territoriais 
exclusivas, o que permite a utilização do 
mecanismo de financiamento 
fundamental para a produção 
audiovisual, a distribuição e a promoção 
otimizadas da diversidade cultural, é 
necessário continuar a limitar a 
exploração dos direitos abrangidos pelo 
princípio do país de origem previsto no 
presente regulamento, desde que tais 
limitações da exploração desses direitos 
respeitem o direito nacional e europeu.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O presente regulamento não 
se destina a incentivar práticas de busca 
do sistema mais vantajoso (“forum 
shopping”). O princípio do «país de 
origem» não se aplica aos serviços em 
linha destinados maioritária ou 
exclusivamente a um público diferente do 
público do Estado-Membro do 
estabelecimento principal do organismo 
de radiodifusão, de forma a limitar as 
práticas em que um organismo de 
radiodifusão se procura estabelecer 
noutro Estado-Membro, para evitar 
obrigações financeiras desvantajosas ou 
para beneficiar de acordos de 
licenciamento mais favoráveis 
comparativamente com o Estado-Membro 
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do estabelecimento principal do mesmo. 
Para avaliar se um serviço vai ao 
encontro de um público fora do seu 
Estado-Membro, é necessário ter em 
conta as características do serviço, bem 
como as versões linguísticas.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 11-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-B) Com base no princípio da 
liberdade contratual, e a fim de não 
causar um prejuízo injustificado aos 
modelos de licenciamento existentes, tais 
como a concessão de licenças territoriais 
exclusivas, a retransmissão 
transfronteiras a partir de outro ou para 
outro Estado-Membro está limitada à 
retransmissão de serviços por cabo ou via 
Protocolo Internet dentro de um ambiente 
gerido.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 11-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-C) O presente regulamento, em 
conformidade com o princípio da 
liberdade contratual, não impede a 
existência de modelos de licenciamento, 
tais como a concessão de licenças 
territoriais, e não prejudica as disposições 
existentes na legislação nacional em 
matéria de contratos de direitos de autor 
no que se refere a uma remuneração 
adequada, nem as soluções de gestão 
coletiva em vigor para a retransmissão 
num Estado-Membro.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12)  Os operadores de serviços de 
retransmissão por satélite, televisão digital 
terrestre, circuito fechado 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, 
com o cabo ou as redes de circuito fechado 
com base no protocolo IP.

(12)  Os operadores de serviços de 
retransmissão por satélite, televisão digital 
terrestre, por cabo ou via Protocolo 
Internet dentro de um ambiente gerido 
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 diferentes dos serviços por 
cabo ou via Protocolo Internet num 
ambiente gerido 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, 
com o cabo ou as redes de circuito fechado 
com base no protocolo IP.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 13
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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/UE 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, serviços por cabo ou via 
Protocolo Internet dentro de um ambiente 
gerido, 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/UE 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. O direito de recusar autorização 
mantém-se enquanto tal, sendo apenas 
regulamentado o tipo do seu exercício 
num determinado domínio. Isto significa 
também que continua a ser possível 
decidir ceder ou não o direito de 
retransmissão. 

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As entidades de gestão coletiva 
devem poder aplicar disposições sobre o 
exercício do direito de retransmissão 
estabelecido no presente regulamento 
através do alargamento de um acordo 
coletivo com o operador de um serviço de 
retransmissão também aos direitos dos 
titulares de direitos que não estão 
representados pela entidade, sempre que 
esse sistema seja fornecido por força do 
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direito nacional. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os organismos de 
radiodifusão que transmitem os seus 
sinais portadores de programas, através 
de um processo de injeção direta, a 
distribuidores que, nos termos da 
Convenção de Berna, constituem terceiros 
em relação ao organismo de radiodifusão 
para receção pelo público, são 
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 questão no que diz 
respeito à respetiva participação em tais 
atos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A isenção prevista no presente 
regulamento relativa aos direitos de 
retransmissão exercidos por organismos 
de radiodifusão no que diz respeito à sua 
própria transmissão não deve limitar a 
escolha dos titulares de direitos de 
transferirem os seus direitos para uma 
entidade de gestão coletiva e, por 
conseguinte, terem uma participação 
direta na remuneração paga pelo 
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operador de um serviço de retransmissão.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15)  No intuito de 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 direito de autor e direitos 
conexos relevantes 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, prevendo porém um 
período de transição.

(15)  No intuito de evitar que seja 
contornada a aplicação do princípio do país 
de origem aos programas noticiosos e de 
atualidades, através da prorrogação da 
duração dos acordos em vigor sobre o 
exercício do direito de autor e direitos 
conexos relevantes para a prestação de 
serviços acessórios em linha, bem como o 
acesso ou utilização de um serviço 
acessório em linha, é necessário aplicar 
este princípio também aos acordos em 
vigor, prevendo porém um período de 
transição.

Alteração 22

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 
são solidariamente responsáveis, com os 
seus distribuidores, pelos atos de 
comunicação, únicos e indivisíveis, ao 
público e pela disponibilização ao 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 
separada dos titulares de direitos em 
questão no que diz respeito à respetiva 
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participação em tais atos.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16)  O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Embora se possa verificar uma 
interferência com o exercício dos direitos 
dos titulares de direitos, na medida em que 
é exigida a gestão coletiva obrigatória para 
o exercício do direito de comunicação ao 
público no que se refere aos serviços de 
retransmissão, é necessário prever uma 
condição adaptada a serviços específicos 
que permita uma maior difusão 
transnacional de programas de rádio e 
televisão, facilitando o apuramento desses 
direitos.

(16)  O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Embora se verifique uma interferência com 
o exercício dos direitos dos titulares de 
direitos, na medida em que ocorre a gestão 
coletiva obrigatória para o exercício do 
direito de comunicação ao público no que 
se refere aos serviços de retransmissão, é 
necessário prever uma condição adaptada e 
limitá-la a serviços específicos que sejam 
semelhantes a retransmissões por cabo e 
por satélite e ocorram num ambiente 
gerido.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18)  O presente regulamento deverá ser 
avaliado após um certo período de 
vigência, a fim de analisar, entre outros 
aspetos, em que medida a prestação 
transnacional de serviços acessórios em 
linha aumentou as vantagens para os 
consumidores europeus e, por conseguinte, 
promoveu o aumento da diversidade 
cultural na União.

(18)  Em conformidade com os 
princípios do programa Legislar Melhor, 
o presente regulamento deve ser avaliado 
após um certo período de vigência, a fim 
de aquilatar o impacto do regulamento, 
incluindo as disposições sobre injeção 
direta, sobre as indústrias criativas 
europeias, sobre o financiamento de obras 
audiovisuais europeias e sobre os titulares 
de direitos. Ao mesmo tempo, a avaliação 
deve ter também em conta em que medida 
a prestação transnacional de serviços 
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acessórios em linha e o nível de 
investimento em novos conteúdos 
aumentou as vantagens para os 
consumidores e as empresas europeias, e, 
por conseguinte, promoveu o aumento da 
diversidade cultural na União.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19)  Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
promover a prestação transnacional de 
serviços acessórios em linha e facilitar a 
retransmissão de programas de rádio e 
televisão de outros Estados-Membros, não 
podem ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros por si sós, e podem, 
pois, devido à sua dimensão e efeitos, ser 
mais bem alcançados a nível da União, a 
União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir os seus objetivos. 
No que diz respeito à prestação 
transnacional de serviços acessórios em 
linha, o presente regulamento estabelece 
mecanismos que facilitam o apuramento 
do direito de autor e direitos conexos. O 
presente regulamento não obriga os 
organismos de radiodifusão a prestar tais 
serviços além-fronteiras. O presente 
regulamento também não obriga os 
operadores de serviços de retransmissão a 
incluir nos seus serviços programas de 
rádio e televisão de outros Estados-
Membros. O presente regulamento abrange 
apenas o exercício de certos direitos de 
retransmissão na medida do necessário 

(19)  Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
promover a prestação transnacional de 
serviços acessórios em linha aos 
programas noticiosos e de atualidades e 
facilitar a retransmissão de programas de 
rádio e televisão de outros Estados-
Membros, não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros por si 
sós, e podem, pois, devido à sua dimensão 
e efeitos, ser em alguns casos mais bem 
alcançados a nível da União, a União pode 
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para atingir os seus objetivos. 
No que diz respeito à prestação 
transnacional de certos serviços acessórios 
em linha dos organismos de radiodifusão, 
o presente regulamento não obriga os 
organismos de radiodifusão a prestar tais 
serviços além-fronteiras. O presente 
regulamento também não obriga os 
operadores de serviços de retransmissão a 
incluir nos seus serviços programas de 
rádio e televisão de outros Estados-
Membros. O presente regulamento abrange 
apenas o exercício de certos direitos de 
retransmissão na medida do necessário 
para simplificar o licenciamento do direito 
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para simplificar o licenciamento do direito 
de autor e direitos conexos aplicáveis a 
esses serviços e apenas no que se refere a 
programas de rádio e televisão de outros 
Estados-Membros da União,

de autor e direitos conexos aplicáveis a 
esses serviços e apenas no que se refere a 
programas de rádio e televisão de outros 
Estados-Membros da União,

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) A retransmissão de programas 
de outros Estados-Membros é um ato 
sujeito a direitos de autor e, em alguns 
casos, a direitos conexos. Por 
conseguinte, o serviço em linha deve obter 
autorização dos titulares de direitos sobre 
cada parte do programa retransmitido. 
Em conformidade com o presente 
regulamento, as autorizações devem ser 
concedidas contratualmente, a menos que 
esteja prevista uma derrogação 
temporária pelas licenças legais 
existentes.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -1
Objeto

1. O presente regulamento estabelece 
mecanismos legais destinados a facilitar o 
apuramento do direito de autor e direitos 
conexos relevantes para a prestação 
transnacional de serviços em linha e a 
facilitar a retransmissão digital em redes 
fechadas.
2. Esses mecanismos legais 
contemplam o estabelecimento do 
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princípio do país de origem no que diz 
respeito ao exercício desses direitos. Os 
mecanismos jurídicos incluem igualmente 
disposições sobre a obrigatoriedade da 
gestão coletiva do direito de autor e 
direitos conexos relevantes para a 
retransmissão, sobre presunções legais de 
representação por parte das entidades de 
gestão coletiva e sobre o exercício do 
direito de retransmissão por cabo pelos 
organismos de radiodifusão.

Alteração 28

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, 
limitada a serviços por cabo ou via 
Protocolo Internet que se destinam a ser 
captados 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.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) «Injeção direta», um processo em 
duas ou mais etapas, através do qual os 
organismos de radiodifusão transmitem 
os seus sinais portadores de programas 
que permitem a receção pelo público a 
distribuidores que são entidades 
diferentes das entidades de radiodifusão, 
em conformidade com a Convenção de 
Berna, sendo a transmissão efetuada 
ponto a ponto através de uma linha 
privada, por fio ou por via aérea, 
incluindo por satélite, de modo a que os 
sinais portadores de programas não 
possam ser captados pelo grande público 
durante essa transmissão; os 
distribuidores oferecem em seguida estes 
programas ao público em simultâneo, 
numa versão inalterada e integral, para 
que este os possa visionar ou ouvir através 
de redes de transmissão por cabo, pelo 
sistema de difusão por ondas ultracurtas, 
por redes digitais terrestres, redes IP em 
circuito fechado ou redes móveis e redes 
semelhantes.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) “Ambientes geridos”, serviços 
exclusivamente por cabo ou via Protocolo 
Internet, com acesso securizado e restrito, 
em que um operador de retransmissão 
fornece um serviço de retransmissão 
encriptado de extremo a extremo aos seus 
utilizadores contratualmente autorizados.
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Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2 Artigo 2

Aplicação do princípio do «país de 
origem» aos serviços acessórios em linha

Aplicação do princípio do «país de 
origem» aos serviços em linha para a 
radiodifusão de programas noticiosos e de 
atualidades

(1) Os atos de comunicação ao público e 
de colocação à disposição que ocorrem 
aquando da prestação de serviços 
acessórios em linha por ou sob o controlo e 
a responsabilidade de um organismo de 
radiodifusão, bem como os atos de 
reprodução necessários à prestação, acesso 
ou utilização dos serviços acessórios em 
linha devem ser considerados, para efeitos 
do exercício do direito de autor e direitos 
conexos aplicáveis a esses atos, como atos 
que ocorrem exclusivamente no Estado-
Membro do estabelecimento principal do 
organismo de radiodifusão.

(1) Os atos de comunicação ao público e 
de colocação à disposição que ocorrem 
aquando da prestação de um serviço 
acessório em linha à radiodifusão inicial 
exclusivamente de noticiários e de 
programas de atualidades por ou sob o 
controlo e a responsabilidade de um 
organismo de radiodifusão, bem como os 
atos de reprodução de tais noticiários e 
programas de atualidades necessários à 
prestação, acesso ou utilização dos serviços 
acessórios em linha devem ser 
considerados, para efeitos da aquisição e 
do exercício do direito de autor e direitos 
conexos adquiridos aplicáveis a esses atos, 
como atos que ocorrem exclusivamente no 
Estado-Membro do estabelecimento 
principal do organismo de radiodifusão.

(2) Na fixação do montante da 
remuneração devida pelos direitos sujeitos 
ao princípio do país de origem, na aceção 
do n.º 1, as partes devem ter em conta 
todos os aspetos do serviço acessório em 
linha, tais como as características, o 
público e a versão linguística.

(2) Na fixação do montante da 
remuneração devida pelos direitos sujeitos 
ao princípio do país de origem, na aceção 
do n.º 1, as partes devem ter em conta 
todos os aspetos do serviço acessório em 
linha, tais como as respetivas 
características, incluindo a duração da 
disponibilidade em linha, o público, 
potencial e real, e todas as versões 
linguísticas disponíveis.

(2-A) O n.º 2 não limita a liberdade 
de as partes acordarem métodos ou 
critérios específicos para calcular o 
montante da remuneração devida pelos 
direitos sujeitos ao princípio do país de 
origem, tais como os que se baseiam nas 
receitas do organismo de radiodifusão 
geradas pelo serviço em linha.
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(2-B) O disposto nos n.ºs 1 e 2 não afeta 
os princípios de territorialidade e de 
liberdade contratual ao abrigo da 
legislação relativa aos direitos de autor, 
nem os direitos estabelecidos na Diretiva 
2001/29/CE. Por conseguinte, as partes 
têm direito a continuar a chegar a acordo 
sobre a introdução de limites à exploração 
dos direitos referidos no n.º 1, desde que 
esses limites respeitem a legislação da 
União e nacional.
(2-C) A retransmissão da transmissão 
inicial de um programa de televisão ou de 
rádio a partir de um Estado-Membro para 
outros Estados-Membros por meio de um 
serviço acessório em linha nos termos do 
presente regulamento está sujeita aos 
direitos de autor, direitos conexos e 
direitos sobre outras prestações de serviço 
aplicáveis e tem como base contratos 
individuais ou coletivos entre os titulares 
de direitos de autor, de direitos conexos e 
de direitos sobre outras prestações de 
serviço e os operadores de serviços de 
retransmissão.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3 Artigo 3

Exercício dos direitos de transmissão por 
titulares de direitos que não sejam 
organismos de radiodifusão

Exercício dos direitos de transmissão, com 
exceção da transmissão por cabo, por 
titulares de direitos que não sejam 
organismos de radiodifusão

(-1) O direito de retransmissão é um 
direito exclusivo e tem de ser autorizado 
pelos titulares de direito de autor e outros 
direitos conexos. 

(1) Os titulares de direito de autor e 
direitos conexos que não sejam organismos 
de radiodifusão só podem exercer os seus 
direitos para conceder ou recusar 

(1) Os titulares de direito de autor e 
direitos conexos que não sejam organismos 
de radiodifusão só exercerão os seus 
direitos a fim permitir o acesso a serviços 
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autorização para a retransmissão através 
de entidades de gestão coletiva.

de retransmissão num ambiente gerido 
através de entidades de gestão coletiva.

(2) Se o titular de direitos não tiver 
transferido a gestão dos direitos referido 
no n.º 1 para uma entidade de gestão 
coletiva, considera-se que a entidade de 
gestão coletiva que gere direitos da 
mesma categoria no território do Estado-
Membro para o qual o operador do 
serviço de retransmissão visa obter 
direitos de retransmissão está mandatada 
para gerir os direitos em nome desse 
titular.
(3) Se houver mais do que uma entidade 
de gestão coletiva a gerir os direitos dessa 
categoria no território desse Estado-
Membro, o titular do direito deve poder 
escolher qual delas considera mandatada 
para gerir os seus direitos. Se, em tal 
situação, o titular dos direitos não escolher 
a entidade de gestão coletiva, compete ao 
Estado-Membro para cujo território o 
operador do serviço de retransmissão visa 
obter direitos de retransmissão indicar qual 
delas será considerada mandatada para 
gerir os direitos desse titular.

(3) Se houver mais do que uma entidade 
de gestão coletiva a gerir os direitos dessa 
categoria no território desse Estado-
Membro, o titular do direito deve poder 
escolher qual delas considera mandatada 
para gerir os seus direitos. Se, em tal 
situação, o titular dos direitos não escolher 
a entidade de gestão coletiva, compete ao 
Estado-Membro para cujo território o 
operador do serviço de retransmissão visa 
obter direitos de retransmissão indicar qual 
delas será considerada mandatada para 
gerir os direitos desse titular.

(4) O titular de direitos deve ter os 
mesmos direitos e obrigações, previstos no 
contrato entre o operador do serviço de 
retransmissão e a entidade de gestão 
coletiva que se considera mandatada para 
gerir esse direito, do titular de direitos que 
tiver efetivamente mandatado essa mesma 
organização e deve poder reivindicar esses 
direitos num determinado prazo, a fixar 
pelo Estado-Membro em questão, que não 
deve ser inferior a três anos a contar da 
data da retransmissão que inclui a sua 
obra ou outro material protegido.
(5) O Estado-Membro pode estabelecer 
que, se o titular de direitos autorizar a 
transmissão inicial, no seu território, de 
uma obra ou outro material protegido, 
considera-se que esse titular aceitou não 
exercer os seus direitos de retransmissão 
numa base individual mas sim nos termos 
do disposto no presente regulamento.



PE635.476/ 23

PT

(5-A) As sociedades de gestão coletiva 
devem manter uma base de dados com 
informações relativas à gestão dos direitos 
de autor e direitos conexos abrangidos 
pelo presente artigo, incluindo 
informações sobre o titular de um direito, 
o tipo de utilização, o território e o 
período de tempo.
(5-B) Para efeitos do presente 
regulamento, deverá haver igualmente a 
possibilidade de invocar a mediação e de 
prevenir o abuso de posições negociais, tal 
como previsto nos artigos 11.° e 12.°, n.° 
1, da Diretiva do Conselho 98/33/CEE.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3-A
Exploração de programas de radiodifusão 

por retransmissão
A retransmissão de obras ou de outro 
material protegido incluído em programas 
de rádio ou de televisão comunicados 
inicialmente ao público por organismos 
de radiodifusão constitui um ato de 
comunicação ao público desses 
programas, quer o operador de serviços de 
retransmissão utilize os mesmos métodos 
técnicos ou métodos diferentes dos 
utilizados no ato de transmissão inicial, e 
quer essa retransmissão seja ou não 
efetuada na zona em que ocorreu ou em 
que devia ter ocorrido a captação da 
transmissão inicial.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)



PE635.476/ 24

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-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, para receção pelo público, 
a distribuidores que, nos termos da 
Convenção de Berna, constituem 
entidades diferentes desses organismos de 
radiodifusão, são 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 questão no que diz 
respeito à respetiva participação em tais 
atos.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5 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, 
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n.º 2, +2 anos, a inserir pelo OP], se 
caducarem após essa data.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 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.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 6 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os Estados-Membros devem 
transmitir à Comissão as informações 
necessárias para a elaboração do relatório 
referido no n.º 1.

(2) Os Estados-Membros devem 
transmitir à Comissão, em tempo útil e de 
forma precisa, as informações necessárias 
para a elaboração do relatório referido no 
n.º 1.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O presente regulamento é aplicável a 
partir de [6 meses após a data de 
publicação, a inserir pelo OP].

(2) O presente regulamento é aplicável a 
partir de [18 meses após a data de 
publicação, a inserir pelo OP].
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