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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora de parecer acolhe favoravelmente a proposta da Comissão sobre o alargamento do 
prazo de protecção dos direitos conexos e a criação de mais medidas transitórias de salvaguarda. 
A proposta reconhece a importância do contributo criativo e artístico dos intérpretes ou 
executantes, o que se deve traduzir devidamente no prazo de protecção.

A relatora, porém, considera que, a fim de melhor atingir esses objectivos, a proposta poderia ser 
novamente alterada para ter em conta a realidade económica e social e os recentes 
desenvolvimentos tecnológicos, pelo que propõe um conjunto de alterações visando o seguinte: 

(i) o alargamento do âmbito de aplicação através da inclusão de artistas intérpretes ou 
executantes do sector audiovisual; 

(ii) a supressão da isenção para as pequenas gravadoras de contribuir para o fundo 
reservado aos músicos contratados; 

(iii)  a simplificação da administração deste fundo;
(iv) uma maior flexibilidade no que diz respeito à cláusula sobre a “perda de direitos em 

caso de não utilização";
(v) uma avaliação mais aprofundada da disponibilização em linha.

(i) Alargamento do âmbito de aplicação através da inclusão de artistas intérpretes ou 
executantes do sector audiovisual

O contributo criativo dos artistas intérpretes ou executantes deve ser reconhecido e, como tal, 
reflectir-se na modificação da directiva. Para atingir esta meta, o âmbito de aplicação da 
proposta deverá ser alargado, para que artistas intérpretes ou executantes do sector 
audiovisual também possam beneficiar do prazo de protecção prorrogado. Consequentemente, 
propõe-se  que seja suprimida a distinção entre a fixação da execução num fonograma ou em 
qualquer outro suporte. Além disso, deverão aplicar-se as mesmas datas a partir das quais é 
calculada a duração da protecção para os direitos dos artistas intérpretes ou executantes e dos 
produtores (tal como previsto pelo n.º 2 do artigo 3.º). alteração 1 do projecto de parecer 
relativa ao considerando 5, alteração 2 do projecto de parecer relativa ao considerando 7 e 
alteração 10 do projecto de parecer ao artigo 3.º, n.º1, da Directiva 2006/116/CE.)

(ii) Supressão da isenção para as pequenas gravadoras de contribuir para o fundo reservado 
aos músicos contratados

A Comissão propõe que os pequenos produtores discográficos fiquem isentos de reservar pelo 
menos 20%  das receitas destinadas a contribuir para o fundo reservado aos músicos 
contratados. Ora, esta isenção iria criar uma situação injusta para os artistas e não permitiria 
um equilíbrio justo entre os interesses dos artistas intérpretes ou executantes e os interesses 
dos pequenos produtores.  Além disso, os grandes produtores discográficos poderiam também 
tentar evitar o pagamento de uma remuneração complementar ao assinarem contratos de 
licenciamento com pequenos produtores fonográficos. Por conseguinte, há que suprimir esta 
proposta de isenção. (Alterações conexas: alteração 4 do projecto de parecer relativa ao 
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considerando 12, alteração 12 do projecto de parecer relativa ao segundo parágrafo do n.º 4 do 
artigo 10.º-A (novo) da Directiva 2006/116/CE).

(iii)  Simplificação da administração do fundo

A fim de simplificar os procedimentos administrativos, a administração do fundo acima  
referido deve ser confiada às sociedades de gestão colectiva.  (Alterações conexas: alteração 5 
do projecto de parecer relativa ao considerando 13, alteração 6 do projecto de parecer relativa 
ao considerando 7 e alteração 13 do projecto de parecer ao artigo 10.º-A (novo), n.º5 da 
Directiva 2006/116/CE).

(iv) Maior flexibilidade no que diz respeito à cláusula sobre a “perda de direitos em caso de 
não utilização"

Embora a introdução da cláusula sobre a “perda de direitos em caso de não utilização" seja 
bem-vinda, há que torná-la mais flexível. Se os direitos revertem a favor do intérprete, o 
artista intérprete ou executante deveria dispor de uma oportunidade justa de ver explorada a 
sua execução antes de voltar a perder os direitos. Portanto, deveria ser facultado aos artistas 
intérpretes ou executantes um período mais razoável de tempo, cinco anos, para que a nova 
exploração possa ser viável. (Alteração conexa: alteração 14 do projecto de parecer relativa ao 
segundo parágrafo do n.º 6 do artigo 10.º-A).

(v) Avaliação mais aprofundada da disponibilização em linha

Com o aumento da utilização e da procura de serviços em linha, a disponibilização de 
execuções em linha deve ser estudada com maior detalhe. A Comissão deveria ser incentivada 
a avaliar a actual situação económica e jurídica e a aprofundar a avaliação do impacto desta 
opção. No quadro dessa avaliação,  deverá ser prestado especial cuidado à gestão prática da 
reivindicação de uma remuneração justa para os artistas (nomeadamente, como quantificar os 
benefícios financeiros e quem deve pagar essa remuneração). Devem também ser 
cuidadosamente consideradas as regras e as obrigações decorrentes das convenções 
internacionais pertinentes. (Alteração conexa: alteração 9 ao considerando 19-C (novo)).

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por questões de segurança jurídica, 
deve ser estabelecido que, na ausência de 
indicações claras em contrário, uma 
transferência ou cessão contratual de 
direitos relativos à fixação da execução 
efectuada antes da data em que os 
Estados-Membros devem adoptar as 
medidas de transposição da directiva 
continuará a produzir os seus efeitos 
durante o prazo de protecção alargado.

(9) Com vista a garantir que sejam os 
artistas intérpretes ou executantes, e não 
os produtores discográficos, a usufruir do 
prolongamento do prazo de protecção, a 
presente directiva deve dispor que 
qualquer contrato em vigor que preveja 
um prolongamento do prazo de protecção 
não terá qualquer efeito no que se refere 
ao prolongamento do prazo de protecção 
de cinquenta anos para o tempo de vida 
do artista intérprete ou executante.

Justificação
Pretende-se com esta alteração garantir que o prazo adicional beneficie efectivamente os 
artistas intérpretes ou executantes. As disposições dos contratos em vigor não deverão, por 
conseguinte, ser interpretadas como concedendo o prazo adicional a um produtor de 
fonogramas. No intuito de evitar problemas de coordenação relativamente ao prazo 
adicional, a gestão dos direitos deverá ser confiada a sociedades de gestão colectiva, o que 
pressupõe que estas sociedades administrem os direitos de reprodução e distribuição 
relacionados com fixações de execuções durante o prazo alargado. Atendendo a que as 
sociedades de gestão colectiva irão permitir que qualquer operador explore a execução, não 
será necessário prever nenhuma cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" 
("use it or lose it"). Uma vez que as sociedades de gestão colectiva conservarão dados 
pormenorizados dos artistas intérpretes ou executantes cujas execuções se encontrem fixadas 
em fonogramas, é possível evitar preocupações relativamente à falta de clareza quanto ao 
momento em que uma obra cai no domínio público.

Alteração 2

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 

Suprimido
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produtores de fonogramas que sejam 
considerados de pequena ou média 
dimensão devido ao volume de receitas 
anuais obtidas com a exploração 
comercial de fonogramas.

Justificação

Esta isenção cria uma situação injusta para os artistas intérpretes ou executantes e não cria 
um equilíbrio justo entre os interesses dos artistas intérpretes ou executantes e os interesses 
dos pequenos produtores. Além disso, os grandes produtores discográficos poderiam também 
tentar evitar o pagamento de uma remuneração complementar ao assinarem contratos de 
licenciamento com pequenos produtores de fonogramas. (Alteração relacionada com a 
alteração ao Artigo 10.º-A, nº 4, segundo parágrafo da Directiva 2006/116/CE).

Alteração 3

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Essas receitas devem ser 
exclusivamente reservadas para benefício 
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.

(13) Essas receitas devem ser 
exclusivamente reservadas para benefício 
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.

Justificação

A administração desses montantes deverá ser confiada a sociedades de gestão colectiva, de 
modo a que os mesmos possam ser efectivamente atribuídos aos beneficiários indicados na 
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proposta original da Comissão Europeia, ou seja, aos músicos contratados.

Alteração 4

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

14-A. Parte da primeira medida de 
acompanhamento transitório deve 
consistir no exercício colectivo 
obrigatório dos direitos dos artistas 
intérpretes ou executantes e dos 
produtores de fonograma 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. O 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.

Justificação

A fim de simplificar os procedimentos administrativos para que, entre outros aspectos, as 
emissoras de rádio e televisão possam liquidar os direitos para as suas produções a pedido, a 
administração da remuneração suplementar anual deve ser confiada às sociedades de gestão 
colectiva. (Alteração relacionada com a alteração ao artigo 10.º-A (novo), nº 5, da Directiva 
2006/116/CE).
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Alteração 5

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A presente Directiva deve prever a 
reavaliação da protecção jurídica dos 
artistas intérpretes ou executantes. O 
ambiente digital oferece novas 
possibilidades de exploração de conteúdo 
protegido, que deverão beneficiar todos os 
titulares de direitos. Para alcançar esse 
objectivo, deverão realizar-se avaliações 
de impacto a nível comunitário e dos 
Estados-Membros a fim de encontrar uma 
maneira de reforçar a protecção jurídica 
dos artistas intérpretes ou executantes, 
nomeadamente através da introdução de 
um direito exclusivo de colocação à 
disposição do público em benefício dos 
artistas intérpretes ou executantes, para a 
exploração das suas execuções de tal 
modo que os membros do público possam 
aceder às mesmas a partir do local e no 
momento por eles escolhido 
individualmente (i.e. serviços "a pedido"). 
No âmbito dessas avaliações, deverá 
merecer especial atenção a administração 
prática dos pedidos de remuneração 
equitativa para artistas intérpretes ou 
executantes (tais como quantificação de 
benefícios financeiros e responsabilidade 
pela remuneração). De igual modo, 
deverão ser cuidadosamente consideradas 
as regras e obrigações estabelecidas nas 
convenções internacionais relevantes.

Alteração 6

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) A fim de reequilibrar os contratos 
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no âmbito dos quais os artistas intérpretes 
ou executantes transferem os seus direitos 
exclusivos, a título de direitos de 
utilização, para um produtor de 
fonogramas, deve ser adicionada ao 
alargamento do prazo uma outra 
condição, a saber, uma "tábua rasa" para 
aqueles artistas intérpretes ou executantes 
que cederam esses direitos a produtores 
de fonogramas em troca de direitos de 
utilização ou de uma remuneração. Para 
que os artistas intérpretes ou executantes 
usufruam plenamente do prolongamento 
do prazo de protecção, os 
Estados-Membros devem zelar por que, 
no âmbito dos contratos celebrados entre
produtores de fonogramas e artistas 
intérpretes ou executantes, e durante o 
período alargado, sejam pagos aos artistas 
intérpretes ou executantes direitos de 
utilização sem quaisquer deduções de 
adiantamentos ou outras previstas em 
contrato.

Justificação

Esta cláusula é fundamental para que os artistas intérpretes ou executantes usufruam de 
todos os direitos de utilização que lhes são devidos durante o período alargado, perante uma 
recusa por parte das editoras com base no facto de os adiantamentos pagos aos artistas 
ainda não terem sido recuperados. Sem esta cláusula adicional, o prolongamento do prazo de 
protecção poderá acabar por beneficiar apenas uma minoria de artistas de renome.

Alteração 7

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

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Caso seja necessário, os 
Estados-Membros zelarão por que o 
prolongamento do prazo de protecção dos 
direitos dos artistas intérpretes ou 
executantes seja acompanhado por 
disposições legislativas que ofereçam 
protecção aos artistas intérpretes ou 
executantes no que se refere a condições 
contratuais equitativas em matéria de 



PE415.141v03-00 10/20 AD\758814PT.doc

PT

transferência ou cessão.

Alteração 8

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 1
Directiva 2006/116/CE
Artigo 3 – n.º 1 – período 2

Texto da Comissão Alteração

(1) O segundo período do n.º 1 do artigo 
3.º passa a ter a seguinte redacção:

(1) No final do n.º 1 do artigo 3.º, é 
aditado um período com a seguinte 
redacção:

"Contudo, "No entanto, se no final deste período, um 
artista intérprete ou executante ainda 
estiver vivo, os seus direitos continuarão a 
ser protegidos durante todo o seu tempo 
de vida."

– se a fixação desta por outra forma que 
não num fonograma tiver sido licitamente 
publicada ou comunicada ao público 
dentro deste período, os direitos caducam 
cinquenta anos após a data da primeira 
publicação ou da primeira comunicação 
ao público, consoante a que tiver ocorrido 
em primeiro lugar;
– se a fixação desta num fonograma tiver 
sido licitamente publicada ou comunicada 
ao público dentro deste período, os 
direitos caducam noventa e cinco anos 
após a data da primeira publicação ou da 
primeira comunicação ao público, 
consoante a que tiver ocorrido em 
primeiro lugar."

Justificação

O alargamento do prazo de protecção deve aplicar-se unicamente aos artistas intérpretes ou 
executantes e apenas até à data da sua morte. Esta proposta reflecte a legislação grega 
actualmente em vigor, que não foi harmonizada. A Comissão indicou que se recusou a 
intentar uma acção de execução contra a Grécia, porque considera que a cláusula grega é 
preferível à actual legislação harmonizada. Não se justifica qualquer prolongamento de 
prazo para os produtores de fonogramas, dado que o prazo de cinquenta anos estabelecido é 
mais do que suficiente para a recuperação de qualquer investimento.
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Alteração 9

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Directiva 2006/116/CE
Artigo 3 – n.º 2 – períodos 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

(2) No segundo e terceiro períodos do n.° 
2 do artigo 3.°, o número "cinquenta" é 
substituído pelo número "noventa e 
cinco".

Suprimido

Justificação

No intuito de garantir que os fonogramas sejam explorados durante o prazo de protecção de 
50 anos em benefício dos artistas intérpretes ou executantes, é aditada uma qualificação 
adicional aos direitos dos produtores de fonogramas. Quando um fonograma publicado deixa 
de estar disponível ao público durante um período de três anos, os artistas intérpretes ou 
executantes têm o direito de reivindicar quer os direitos relativos às execuções nele fixadas 
quer os direitos relativos ao próprio fonograma (sem o que não seria possível explorar os 
direitos anteriores). Quando todos os artistas intérpretes ou executantes agem 
conjuntamente, esses direitos são-lhes atribuídos, permitindo-lhes assim celebrar um novo 
contrato de exploração, tornar a fixação disponível ou colocar a fixação no domínio público. 
Nos casos em que os artistas intérpretes ou executantes não possam ou não estejam dispostos 
a agir conjuntamente, esses direitos devem ser confiados a uma sociedade de gestão 
colectiva, a qual procederá a uma repartição equitativa das receitas pelos vários artistas 
intérpretes ou executantes.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

1. Na ausência de indicações claras em 
contrário, um contrato, celebrado antes de 
[inserir a data do prazo de transposição 
pelos Estados-Membros da directiva de 
alteração, conforme mencionado no artigo 
2.° infra], em que o artista intérprete ou 

1. Um contrato, celebrado antes de [inserir 
a data do prazo de transposição pelos 
Estados-Membros da directiva de 
alteração, conforme mencionado no artigo 
2.° infra], em que o artista intérprete ou 
executante procedeu à transferência ou 



PE415.141v03-00 12/20 AD\758814PT.doc

PT

executante procedeu à transferência ou 
cessão dos seus direitos sobre a fixação da 
sua execução em favor de um produtor de 
fonogramas (seguidamente designado um 
"contrato de transferência ou cessão"), será 
considerado como continuando a produzir 
os efeitos para além do momento em que, 
em virtude do disposto nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 3.º, com a redacção anterior à sua 
alteração pela Directiva [//inserir o número 
da directiva de alteração], 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.

cessão dos seus direitos sobre a fixação da 
sua execução em favor de um produtor de 
fonogramas (seguidamente designado um 
"contrato de transferência ou cessão"), será 
considerado como não produzindo 
quaisquer efeitos para além do momento 
em que, em virtude do disposto no n.º 1 do 
artigo 3.º, com a redacção anterior à sua 
alteração pela Directiva [//inserir o número 
da directiva de alteração], o artista 
intérprete ou executante já não estaria 
protegido no que diz respeito, 
respectivamente, à fixação da execução.

Justificação

Pretende-se com esta alteração garantir que o prazo adicional beneficie efectivamente os 
artistas intérpretes ou executantes. As disposições dos contratos em vigor não deverão, por 
conseguinte, ser interpretadas como concedendo o prazo adicional a um produtor de 
fonogramas. No intuito de evitar problemas de coordenação relativamente ao prazo 
adicional, a gestão dos direitos deverá ser confiada a sociedades de gestão colectiva, o que 
pressupõe que estas sociedades administrem os direitos de reprodução e distribuição 
relacionados com fixações de execuções durante o prazo alargado. Atendendo a que as 
sociedades de gestão colectiva irão permitir que qualquer operador explore a execução, não 
será necessário prever nenhuma cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" 
("use it or lose it"). Uma vez que as sociedades de gestão colectiva conservarão dados 
pormenorizados dos artistas intérpretes ou executantes cujas execuções se encontrem fixadas 
em fonogramas, é possível evitar preocupações relativamente à falta de clareza quanto ao 
momento em que uma obra cai no domínio público.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

2. Os n.ºs 3 a 6 do presente artigo são 
aplicáveis a contratos de transferência ou 
cessão que continuam a produzir os seus 
efeitos para além do momento em que, em 
virtude do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
3.º com a redacção anterior à sua 

2. Quando um artista intérprete ou 
executante não tenha transferido a gestão 
dos seus direitos para uma sociedade de 
gestão colectiva no que se refere ao prazo 
de protecção adicional que lhe é conferido 
por força da presente directiva, 
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alteração 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.

considera-se que a sociedade de gestão 
colectiva que gere direitos da mesma 
categoria está mandatada para gerir os 
seus direitos. O artista intérprete ou 
executante conservará os seus direitos 
morais.

Justificação

Pretende-se com esta alteração garantir que o prazo adicional beneficie efectivamente os 
artistas intérpretes ou executantes. As disposições dos contratos em vigor não deverão, por 
conseguinte, ser interpretadas como concedendo o prazo adicional a um produtor de 
fonogramas. No intuito de evitar problemas de coordenação relativamente ao prazo 
adicional, a gestão dos direitos deverá ser confiada a sociedades de gestão colectiva, o que 
pressupõe que estas sociedades administrem os direitos de reprodução e distribuição 
relacionados com fixações de execuções durante o prazo alargado. Atendendo a que as 
sociedades de gestão colectiva irão permitir que qualquer operador explore a execução, não 
será necessário prever nenhuma cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" 
("use it or lose it"). Uma vez que as sociedades de gestão colectiva conservarão dados 
pormenorizados dos artistas intérpretes ou executantes cujas execuções se encontrem fixadas 
em fonogramas, é possível evitar preocupações relativamente à falta de clareza quanto ao 
momento em que uma obra cai no domínio público.

Alteração 12

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando um artista intérprete ou 
executante tiver transferido os seus 
direitos exclusivos por uma remuneração 
recorrente, não serão deduzidos quaisquer 
adiantamentos ou deduções previstas em 
contrato da remuneração recorrente 
devida ao artista intérprete ou executante.
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Alteração 13

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando um contrato de transferência 
ou cessão dá ao artista intérprete ou 
executante o direito a uma remuneração 
não recorrente, o artista intérprete ou 
executante tem o direito de obter uma 
remuneração suplementar anual do 
produtor de fonogramas por cada ano 
completo em que, em virtude 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]/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.

3. A sociedade de gestão colectiva 
distribuirá as receitas obtidas com a 
exploração dos fonogramas de forma 
equitativa e de modo a reflectir a natureza 
e o nível da contribuição de cada artista 
intérprete ou executante cuja execução 
protegida esteja fixada num fonograma.

Justificação

Pretende-se com esta alteração garantir que o prazo adicional beneficie efectivamente os 
artistas intérpretes ou executantes. As disposições dos contratos em vigor não deverão, por 
conseguinte, ser interpretadas como concedendo o prazo adicional a um produtor de 
fonogramas. No intuito de evitar problemas de coordenação relativamente ao prazo 
adicional, a gestão dos direitos deverá ser confiada a sociedades de gestão colectiva, o que 
pressupõe que estas sociedades administrem os direitos de reprodução e distribuição 
relacionados com fixações de execuções durante o prazo alargado. Atendendo a que as 
sociedades de gestão colectiva irão permitir que qualquer operador explore a execução, não 
será necessário prever nenhuma cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" 
("use it or lose it"). Uma vez que as sociedades de gestão colectiva conservarão dados 
pormenorizados dos artistas intérpretes ou executantes cujas execuções se encontrem fixadas 
em fonogramas, é possível evitar preocupações relativamente à falta de clareza quanto ao 
momento em que uma obra cai no domínio público.
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Alteração 14

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

Esta isenção cria uma situação injusta para os artistas intérpretes ou executantes e não cria 
um equilíbrio justo entre os interesses dos artistas intérpretes ou executantes e os interesses 
dos pequenos produtores. Além disso, os grandes produtores discográficos poderiam também 
tentar evitar o pagamento de uma remuneração complementar ao assinarem contratos de 
licenciamento com pequenos produtores de fonogramas. (Alteração relacionada com a 
alteração ao considerando 12.º).

Alteração 15

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

A fim de simplificar os procedimentos administrativos, a administração da remuneração 
suplementar anual deve ser confiada às sociedades de gestão colectiva.  (Alteração 
relacionada com a alteração ao considerando 13).

Alteração 16

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. Em relação ao exercício dos direitos 
de utilização no que diz respeito aos 
serviços a pedido efectuados pelas 
empresas de radiodifusão das suas 
produções de rádio e de televisão que 
contêm a música de fonogramas 
licitamente publicados, os 
Estados-Membros devem garantir que os 
direitos dos artistas intérpretes ou 
executantes e dos produtores de 
fonogramas a permitir ou proibir a sua 
utilização sejam exercidos exclusivamente 
pela sociedade de gestão colectiva, criada 
para a cobrança e a distribuição de 
receitas provenientes da emissão destes 
fonogramas.

Justificação

Enquanto, no domínio dos direitos de autor, a declaração do direito por parte da sociedade 
de gestão colectiva é possível contra uma remuneração equitativa, não existe uma obrigação 
correspondente no domínio dos direitos conexos.
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A disposição aqui proposta facilita a declaração do direito às empresas de radiodifusão, 
garante uma remuneração equitativa aos titulares dos direitos e permite aos cidadãos 
europeus o acesso aos documentos importantes do ponto de vista cultural, histórico e político 
que se encontram nos arquivos das empresas de radiodifusão.

Alteração 17

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

6. Se, 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 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.

6. Se, 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 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 podem 
rescindir os seus contratos de transferência 
ou cessão conjunta ou individualmente, de 
acordo com a legislação nacional 
aplicável. 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.
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Alteração 18

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 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. ".

Se, cinco anos 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 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

Embora a introdução da cláusula sobre a “perda de direitos em caso de não utilização" seja 
bem-vinda, há que torná-la mais flexível. Se os direitos revertem a favor do intérprete, o 
artista intérprete ou executante deveria dispor de uma oportunidade justa de ver explorada a 
sua execução antes de voltar a perder os direitos. Portanto, deveria ser facultado aos artistas 
intérpretes ou executantes um período mais razoável de tempo, cinco anos, para que a nova 
exploração possa ser viável.

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É aditado o seguinte artigo 10.º-A-



AD\758814PT.doc 19/20 PE415.141v03-00

PT

A:
"Artigo 10.º-A-A
Quando um artista intérprete ou 
executante tiver transferido ou cedido o 
direito exclusivo a fim de autorizar ou 
proibir a colocação à disposição do 
público, em transmissão por fio ou sem 
fio, por forma a torná-la acessível a 
membros do público a partir do local e no 
momento por eles escolhido 
individualmente, da fixação da sua 
execução, esse artista intérprete ou 
executante conservará o direito à 
obtenção de uma remuneração equitativa 
a pagar pelo utilizador pela colocação à 
disposição do público dessa execução 
fixada.
O direito do artista intérprete ou 
executante à obtenção de uma 
remuneração equitativa pela colocação à 
disposição do público da sua execução é 
irrenunciável.
A referida remuneração é administrada 
por uma sociedade de gestão colectiva de 
artistas intérpretes ou executantes."

Justificação

Quem coloca uma execução à disposição do público tem de reconhecer o direito dos artistas 
intérpretes ou executantes à obtenção de uma remuneração. 
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