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Alteração 3
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento - acto modificativo
-

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

Não há justificação para se alargar o prazo de protecção do direito de autor da forma que a 
Comissão propõe, porque esse alargamento em nada ajudaria a situação social e artística 
dos artistas intérpretes ou executantes. Em vez disso, aumentaria o lucro dos produtores de 
fonogramas. A directiva proposta é um dos piores exemplos de defesa de interesses 
específicos e prejudicará gravemente a inovação e o trabalho criativo europeus.

Alteração 4
Katalin Lévai

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos da Directiva 2006/116/CE, 
de 12 de Dezembro de 2006, relativa ao 
prazo de protecção do direito de autor e de 
certos direitos conexos, o prazo de
protecção aplicável a artistas intérpretes ou 
executantes e a produtores de fonogramas é 
de cinquenta anos. 

(1) Nos termos da Directiva 2006/116/CE, 
de 12 de Dezembro de 2006, relativa ao 
prazo de protecção do direito de autor e de 
certos direitos conexos, o prazo de 
protecção aplicável a artistas intérpretes ou 
executantes, a produtores de fonogramas e 
a produtores de filmes é de cinquenta 
anos.

Or. en

Justificação

A União Europeia deve continuar a oferecer aos produtores discográficos e aos produtores 
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de filmes o mesmo prazo de protecção dos seus direitos conexos. Não há qualquer razão 
política, cultural ou económica para que a UE proteja as gravações sonoras durante mais 
tempo do que os filmes. Não se justifica que, na UE, os filmes apenas estejam protegidos por 
cinquenta anos e as gravações sonoras por noventa e cinco anos.

Alteração 5
Katalin Lévai

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Para os produtores de filmes, o 
período tem início com a primeira fixação 
de um filme, ou na data da sua primeira 
publicação ou comunicação ao público 
nos 50 anos subsequentes à fixação.

Or. en

Justificação

A União Europeia deve continuar a oferecer aos produtores discográficos e aos produtores 
de filmes o mesmo prazo de protecção dos seus direitos conexos. Não há qualquer razão 
política, cultural ou económica para que a UE proteja as gravações sonoras durante mais 
tempo do que os filmes. Não se justifica que, na UE, os filmes apenas estejam protegidos por 
cinquenta anos e as gravações sonoras por noventa e cinco anos. 

Alteração 6
Bert Doorn

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os artistas intérpretes ou executantes 
iniciam geralmente a sua carreira quando 
jovens, pelo que o actual prazo de 
protecção de cinquenta anos, no que se 
refere a execuções fixadas em fonogramas 
e aos próprios fonogramas, não protege 
frequentemente as suas execuções durante 

(5) Os artistas intérpretes ou executantes 
iniciam geralmente a sua carreira quando 
jovens, pelo que o actual prazo de 
protecção de cinquenta anos, no que se 
refere a execuções fixadas em fonogramas 
e aos próprios fonogramas, não protege 
frequentemente as suas execuções durante 
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toda a sua vida. Por conseguinte, os artistas 
intérpretes ou executantes sofrem uma 
perda de rendimentos no final da vida. Por 
outro lado, é também frequente que não 
possam fazer valer os seus direitos a fim de 
evitar ou limitar utilizações censuráveis das 
suas execuções que ocorram durante o seu 
tempo de vida.

toda a sua vida. Por conseguinte, os artistas 
intérpretes ou executantes sofrem uma 
perda de rendimentos no final da vida. Por 
outro lado, é também frequente que não 
possam fazer valer os seus direitos a fim de 
evitar ou limitar utilizações censuráveis das 
suas execuções que ocorram durante o seu 
tempo de vida.

Consequentemente, é deste modo 
estabelecido um regime em que a 
protecção da obra caduca quer cinquenta 
anos após a fixação ou comunicação ao 
público, quer no momento da morte do 
artista intérprete ou executante, 
consoante o período que for mais longo.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a alteração do n.º 1 ao artigo 3.º.

Alteração 7
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os artistas intérpretes ou executantes 
iniciam geralmente a sua carreira quando 
jovens, pelo que o actual prazo de 
protecção de cinquenta anos, no que se 
refere a execuções fixadas em fonogramas 
e aos próprios fonogramas, não protege 
frequentemente as suas execuções durante 
toda a sua vida. Por conseguinte, os artistas 
intérpretes ou executantes sofrem uma 
perda de rendimentos no final da vida. Por 
outro lado, é também frequente que não 
possam fazer valer os seus direitos a fim de 
evitar ou limitar utilizações censuráveis das 
suas execuções que ocorram durante o seu
tempo de vida.

(5) Os artistas intérpretes ou executantes 
iniciam geralmente a sua carreira quando 
jovens, pelo que o actual prazo de 
protecção de cinquenta anos, no que se 
refere à fixação de execuções, não protege 
frequentemente as suas execuções durante 
toda a sua vida. Por conseguinte, os artistas 
intérpretes ou executantes sofrem uma 
perda de rendimentos no final da vida. Por 
outro lado, é também frequente que não 
possam fazer valer os seus direitos a fim de 
evitar ou limitar utilizações censuráveis das 
suas execuções que ocorram durante o seu 
tempo de vida.
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Or. en

Justificação

O contributo criativo de todos os artistas intérpretes ou executantes deve ser reconhecido e 
reflectir-se na alteração da directiva. Para atingir este objectivo, o âmbito da proposta deve 
ser alargado de modo a que os artistas intérpretes ou executantes audiovisuais também 
possam beneficiar do alargamento do prazo de protecção; por conseguinte, propõe-se a 
supressão da distinção entre a fixação da execução num fonograma ou por qualquer outra 
forma (ligada à alteração do n.º 1 do artigo 3.º da Directiva 2006/116/CE).

Alteração 8
Renate Weber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os artistas intérpretes ou executantes 
iniciam geralmente a sua carreira quando 
jovens, pelo que o actual prazo de 
protecção de cinquenta anos, no que se 
refere a execuções fixadas em fonogramas 
e aos próprios fonogramas, não protege 
frequentemente as suas execuções durante 
toda a sua vida. Por conseguinte, os artistas 
intérpretes ou executantes sofrem uma 
perda de rendimentos no final da vida. Por 
outro lado, é também frequente que não 
possam fazer valer os seus direitos a fim de 
evitar ou limitar utilizações censuráveis das 
suas execuções que ocorram durante o seu 
tempo de vida.

(5) Os artistas intérpretes ou executantes 
iniciam geralmente a sua carreira quando 
jovens, pelo que o actual prazo de 
protecção de cinquenta anos, no que se 
refere à fixação de execuções, não protege 
frequentemente as suas execuções durante 
toda a sua vida. Por conseguinte, os artistas 
intérpretes ou executantes sofrem uma 
perda de rendimentos no final da vida. Por 
outro lado, é também frequente que não 
possam fazer valer os seus direitos a fim de 
evitar ou limitar utilizações censuráveis das 
suas execuções que ocorram durante o seu 
tempo de vida.

Or. en

Justificação

O contributo criativo de todos os artistas intérpretes ou executantes deve ser reconhecido e 
reflectir-se na alteração da directiva. Para atingir este objectivo, o âmbito da proposta deve 
ser alargado de modo a que os artistas intérpretes ou executantes audiovisuais também 
possam beneficiar do alargamento do prazo de protecção; por conseguinte, propõe-se a 
supressão da distinção entre a fixação da execução num fonograma ou por qualquer outra 
forma (ligada à alteração do n.º 1 do artigo 3.º da Directiva 2006/116/CE).
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Alteração 9
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A Comissão deverá lançar um 
processo de avaliação do impacto da 
situação do sector audiovisual europeu, 
como a Comissão fez relativamente ao 
sector musical, para analisar a eventual 
necessidade de um alargamento do prazo 
de protecção do direito de autor aos 
produtores e organismos de radiodifusão 
do sector audiovisual.

Or. en

Alteração 10
Eva Lichtenberger

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

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A Comissão deverá lançar um 
processo de avaliação do impacto para 
analisar se há necessidade de alargar o 
prazo de protecção actualmente aplicável 
ao sector audiovisual (artistas intérpretes 
ou executantes, produtores e organismos 
de radiodifusão).

Or. en

Justificação

A Comissão não realizou uma verdadeira avaliação do impacto antes de apresentar a 
proposta, uma vez que, entre outros aspectos, não confirmou quem irá pagar os alegados 
benefícios para a indústria da música após o alargamento do prazo de protecção dos direitos 
de autor. 



PE416.322v01-00 8/98 AM\757970PT.doc

PT

Deve considerar-se a hipótese de realizar uma nova avaliação do impacto para avaliar se é 
realmente necessário alargar o prazo de protecção no sector audiovisual.

Alteração 11
Ignasi Guardans Cambó

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

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A Comissão deverá lançar um 
processo de avaliação do impacto da 
situação do sector audiovisual europeu 
como a Comissão fez em relação ao sector 
musical para analisar a eventual 
necessidade de um alargamento do prazo 
de protecção do direito de autor ao sector 
audiovisual (artistas intérpretes ou 
executantes, produtores e organismos de 
radiodifusão).

Or. en

Alteração 12
Bert Doorn

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e a fonogramas 
deverá, por conseguinte, ser alargado 
para noventa e cinco anos após a 
publicação do fonograma e da execução 
nele fixada. Se o fonograma ou a 
execução fixada num fonograma não 
tiver sido publicado durante os primeiros 
cinquenta anos, então o prazo de 
protecção deverá ser de noventa e cinco 
anos contados a partir da primeira 
comunicação ao público.

Suprimido
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Or. en

Justificação

O mero alargamento do prazo de protecção beneficiaria sobretudo as empresas de produção 
e os artistas de renome. Além disso, as consequências em termos dos custos suportados pelos 
consumidores e pelos organismos de radiodifusão não foram devidamente examinadas antes 
de se propor este alargamento, sendo provável que os custos aumentem por causa dele. A 
alteração proposta procura criar um equilíbrio entre os interesses dos titulares dos direitos e 
os dos utilizadores.

Alteração 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e a fonogramas 
deverá, por conseguinte, ser alargado 
para noventa e cinco anos após a 
publicação do fonograma e da execução 
nele fixada. Se o fonograma ou a 
execução fixada num fonograma não 
tiver sido publicado durante os primeiros 
cinquenta anos, então o prazo de 
protecção deverá ser de noventa e cinco 
anos contados a partir da primeira 
comunicação ao público.

Suprimido

Or. en

Justificação

O alargamento do prazo de protecção do direito de autor beneficiaria sobretudo as empresas 
de produção e os artistas de renome. Os rendimentos dos artistas dependem principalmente 
dos contratos, e não dos direitos de autor. De facto, os artistas teriam de partilhar o 
montante inalterável das licenças cobradas com muitos mais titulares de direitos devido a 
esta proposta. Além disso, as consequências em termos dos custos suportados pelos 
consumidores e pelos organismos de radiodifusão não foram devidamente examinadas antes 
de se propor este alargamento, sendo provável que os custos aumentem por causa dele.
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Alteração 14
Eva Lichtenberger

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e a fonogramas
deverá, por conseguinte, ser alargado para 
noventa e cinco anos após a publicação 
do fonograma e da execução nele fixada. 
Se o fonograma ou a execução fixada 
num fonograma não tiver sido publicado 
durante os primeiros cinquenta anos, 
então o prazo de protecção deverá ser de 
noventa e cinco anos contados a partir da 
primeira comunicação ao público.

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções deverá, por 
conseguinte, ser alargado. Se o artista 
intérprete ou executante ainda for vivo no 
final do actual período de protecção ao 
abrigo da Directiva 2006/116/CE, os 
direitos de execução subsistirão até ao fim 
da vida do artista intérprete ou 
executante.

Or. en

Justificação

O alargamento apenas deverá ser aplicável aos artistas intérpretes ou executantes, e só até à 
sua morte. Esta proposta reflecte a lei grega actual, que não foi harmonizada. A Comissão 
afirmou que se recusou a instaurar uma acção judicial contra a Grécia, porque considera 
que a disposição da legislação grega é preferível à actual legislação harmonizada. Não se 
justifica qualquer alargamento para os produtores de fonogramas, sendo o prazo fixado de 
cinquenta anos mais do que suficiente para recuperar qualquer investimento efectuado. 

Alteração 15
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e a fonogramas 
deverá, por conseguinte, ser alargado para 
noventa e cinco anos após a publicação do 
fonograma e da execução nele fixada. Se 
o fonograma ou a execução fixada num 
fonograma não tiver sido publicado 

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e fonogramas deverá, 
por conseguinte, ser alargado para noventa 
e cinco anos após o ponto pertinente de
início da contagem.
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durante os primeiros cinquenta anos, 
então o prazo de protecção deverá ser de 
noventa e cinco anos contados a partir da 
primeira comunicação ao público.

Or. en

Justificação

O contributo criativo de todos os artistas intérpretes ou executantes deve ser reconhecido e 
reflectir-se na alteração da directiva. Para atingir este objectivo, o âmbito da proposta deve 
ser alargado de modo a que os artistas intérpretes ou executantes audiovisuais também 
possam beneficiar do alargamento do prazo de protecção; por conseguinte, propõe-se a 
supressão da distinção entre a fixação da execução num fonograma ou por outra forma 
(ligada à alteração do n.º 1 do artigo 3.º da Directiva 2006/116/CE.).

Alteração 16
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e a fonogramas 
deverá, por conseguinte, ser alargado para 
noventa e cinco anos após a publicação do 
fonograma e da execução nele fixada. Se 
o fonograma ou a execução fixada num 
fonograma não tiver sido publicado 
durante os primeiros cinquenta anos, 
então o prazo de protecção deverá ser de 
noventa e cinco anos contados a partir da 
primeira comunicação ao público.

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções deverá, por 
conseguinte, poder ser alargado para
noventa e cinco anos em caso de 
remuneração inadequada. O direito de 
requerer um tal alargamento deve 
pertencer ao artista intérprete ou 
executante ou aos seus herdeiros, devendo 
o requerimento ser apresentado ao IHMI. 
Devem ser elaboradas regras simples para 
os casos que poderão, a priori, beneficiar 
do alargamento. 

Or. en

Justificação

Esta alteração propõe um sistema de registo para os alargamentos, baseado na existência de 
uma remuneração inadequada, de modo a minimizar os alargamentos e manter a sua 
pertinência em relação à necessidade e à probabilidade de serem úteis.
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Alteração 17
Henri Weber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e a fonogramas
deverá, por conseguinte, ser alargado para 
noventa e cinco anos após a publicação do 
fonograma e da execução nele fixada. Se o 
fonograma ou a execução fixada num 
fonograma não tiver sido publicado 
durante os primeiros cinquenta anos, então 
o prazo de protecção deverá ser de noventa 
e cinco anos contados a partir da primeira 
comunicação ao público.

(7) O prazo de protecção aplicável à 
fixação de execuções e a gravações deverá, 
por conseguinte, ser alargado para noventa 
e cinco anos após a publicação da 
gravação e da execução nela fixada. Se a 
gravação ou a execução nela fixada não 
tiver sido publicado durante os primeiros 
cinquenta anos, então o prazo de protecção 
deverá ser de noventa e cinco anos 
contados a partir da primeira comunicação 
ao público.

Or. en

Justificação

O contributo criativo de todos os artistas intérpretes ou executantes deve ser reconhecido e 
reflectir-se na alteração da directiva. Para atingir este objectivo, o âmbito da proposta deve 
ser alargado de modo a que os artistas intérpretes ou executantes audiovisuais também 
possam beneficiar do alargamento do prazo de protecção; por conseguinte, propõe-se a 
supressão da distinção entre a fixação da execução num fonograma ou por outra forma
(ligada à alteração do n.º 1 do artigo 3.º da Directiva 2006/116/CE.).

Alteração 18
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Durante o período alargado de 
protecção do direito de autor deverá haver 
licenças obrigatórias de exploração. Além 
disso, deverão existir licenças obrigatórias 
de exploração gratuitas para algumas 
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actuações em público ou casos de 
comunicação para um público em que 
não se preveja a presença de mais de 250
pessoas. Não deverá haver qualquer taxa 
relativa a cópias para uso privado.

Or. en

Justificação

Esta disposição é compatível quer com a proposta da Comissão quer com um alargamento 
baseado num sistema de registo. O alargamento deve estar sujeito a licenças obrigatórias de 
exploração de modo a permitir um maior benefício. O direito de utilização em tais casos terá 
ainda de ser negociado. São propostas algumas licenças gratuitas automáticas, de modo a 
não impedir a realização de “noites dos anos 60” e eventos semelhantes muito utilizados 
para fins privados restritos ou na angariação de fundos para acções de beneficência. 

Alteração 19
Katalin Lévai

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os direitos dos produtores da 
primeira fixação de um filme também 
devem ser alargados para noventa e cinco
anos após a publicação do filme. Se o 
filme não tiver sido publicado durante os 
primeiros cinquenta anos, então o prazo 
de protecção deverá ser de noventa e 
cinco anos contados a partir da primeira 
comunicação ao público.

Or. en

Justificação

A União Europeia deve continuar a oferecer aos produtores discográficos e aos produtores 
de filmes o mesmo prazo de protecção dos seus direitos conexos. Não há qualquer razão 
política, cultural ou económica para que a UE proteja as gravações sonoras durante mais 
tempo do que os filmes. Não se justifica que, na UE, os filmes apenas estejam protegidos por 
cinquenta anos e as gravações sonoras por noventa e cinco anos.
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Alteração 20
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Ao estabelecer uma relação contratual 
com um produtor de fonogramas, os 
artistas intérpretes ou executantes têm 
normalmente de transferir para os 
produtores de fonogramas os seus direitos 
exclusivos de reprodução, distribuição, 
aluguer e colocação à disposição da 
fixação das suas execuções. Em troca, os 
artistas intérpretes ou executantes 
recebem um adiantamento sobre os 
direitos de utilização (royalties) e apenas 
recebem pagamentos quando o produtor 
do fonograma recuperou o adiantamento 
inicial e procedeu a eventuais deduções 
previstas no contrato. Os artistas 
intérpretes ou executantes que tocam em 
acompanhamento e cuja participação não 
é mencionada ("artistas não 
identificados") transferem geralmente os 
seus direitos exclusivos em troca de um 
pagamento único (remuneração não 
recorrente). 

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é considerado necessário no âmbito de um sistema de registo.
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Alteração 21
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Ao estabelecer uma relação contratual 
com um produtor de fonogramas, os 
artistas intérpretes ou executantes têm 
normalmente de transferir para os 
produtores de fonogramas os seus direitos 
exclusivos de reprodução, distribuição, 
aluguer e colocação à disposição da 
fixação das suas execuções. Em troca, os 
artistas intérpretes ou executantes recebem 
um adiantamento sobre os direitos de 
utilização (royalties) e apenas recebem 
pagamentos quando o produtor do 
fonograma recuperou o adiantamento 
inicial e procedeu a eventuais deduções 
previstas no contrato. Os artistas 
intérpretes ou executantes que tocam em 
acompanhamento e cuja participação não é 
mencionada ("artistas não identificados") 
transferem geralmente os seus direitos 
exclusivos em troca de um pagamento 
único (remuneração não recorrente).

(8) Ao estabelecer uma relação contratual 
com um produtor de fonogramas, os 
artistas intérpretes ou executantes têm 
normalmente de transferir para os 
produtores de fonogramas os seus direitos 
exclusivos de reprodução, distribuição, 
aluguer e colocação à disposição da 
fixação das suas execuções. Em troca, os 
artistas intérpretes ou executantes recebem 
um adiantamento sobre os direitos de 
utilização (royalties) e apenas recebem 
pagamentos quando o produtor do 
fonograma recuperou o adiantamento 
inicial e procedeu a eventuais deduções 
previstas no contrato. Os artistas 
intérpretes ou executantes que tocam em 
acompanhamento e cuja participação não é 
mencionada ("artistas não identificados"),
bem como alguns outros intérpretes ou 
executantes cuja participação é 
mencionada (“artistas identificados”),
transferem geralmente os seus direitos 
exclusivos em troca de um pagamento 
único (remuneração não recorrente).

Or. en

Justificação

Alguns artistas intérpretes ou executantes cuja participação é mencionada, “artistas 
identificados”, transferem os seus direitos exclusivos em troca de um pagamento único. Estes 
artistas intérpretes ou executantes também devem beneficiar da remuneração suplementar.
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Alteração 22
Sharon Bowles

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. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é considerado necessário no âmbito de um sistema de registo, pois este permite a 
renegociação.

Alteração 23
Eva Lichtenberger

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) A fim de garantir que são os artistas 
intérpretes ou executantes, e não os 
produtores discográficos, a beneficiar do 
prazo alargado, deve ser estabelecido que 
qualquer contrato existente no sentido de 
ceder um eventual alargamento do prazo 
do direito de autor não produzirá efeito no 
que respeita ao período alargado de
cinquenta anos para toda a vida. 
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Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a garantir que o prazo suplementar beneficia efectivamente os 
artistas intérpretes ou executantes. As disposições contratuais existentes não devem ser, por 
isso, tratadas como se concedessem o prazo suplementar a um produtor de fonogramas. A fim 
de evitar problemas de coordenação no que respeita ao prazo suplementar, a gestão dos 
direitos deve ser confiada a sociedades de gestão colectiva. Isto exigirá que tais sociedades 
administrem os direitos de reprodução e de distribuição em relação às fixações de execuções 
durante o prazo alargado. Dado que as sociedades de gestão colectiva permitirão que 
qualquer operador explore a execução, não haverá necessidade de uma disposição de "perda 
de direitos em caso de não utilização". Uma vez que tais sociedades irão conservar dados
pormenorizados sobre os artistas intérpretes ou executantes cujas execuções estão fixadas em 
fonogramas, é possível evitar preocupações a respeito da falta de clareza quanto ao momento 
em que um trabalho cai no domínio público.

Alteração 24
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de assegurar que os artistas 
intérpretes ou executantes que 
transferiram os seus direitos exclusivos 
para produtores de fonogramas antes do 
alargamento do prazo de protecção 
beneficiem efectivamente com esse 
alargamento, deve prever-se uma série de 
medidas de acompanhamento transitórias. 
Essas medidas devem ser aplicáveis a 
contratos celebrados entre artistas 
intérpretes ou executantes e produtores de 
fonogramas que continuem efectivamente 
a produzir os seus efeitos durante o prazo 
alargado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é considerado necessário no âmbito de um sistema de registo.
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Alteração 25
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham 
a obrigação de reservar, pelo menos uma 
vez por ano, um mínimo de 20 por cento
das receitas decorrentes de direitos 
exclusivos de distribuição, reprodução e 
colocação à disposição de fonogramas 
que, na ausência do alargamento do prazo 
de protecção na sequência de publicação 
lícita ou de comunicação lícita, teriam 
caído no domínio público. 

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é considerado necessário no âmbito de um sistema de registo, embora não seja 
incompatível. Contudo, devido aos menores volumes envolvidos, a sua utilidade é pouco 
provável.

Alteração 26
Sajjad Karim

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas decorrentes de direitos exclusivos 
de distribuição, reprodução e colocação à 

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas decorrentes de direitos exclusivos 
de distribuição, reprodução e colocação à 
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disposição de fonogramas que, na ausência 
do alargamento do prazo de protecção na 
sequência de publicação lícita ou de 
comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

disposição de fonogramas depois de 
deduzidos todos os custos directamente 
relacionados com a administração do 
prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa que, na ausência do 
alargamento do prazo de protecção na 
sequência de publicação lícita ou de 
comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

Or. en

Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Estes podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido – mas apenas se estiverem directamente relacionados com o prazo 
alargado.

Alteração 27
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas decorrentes de direitos exclusivos 
de distribuição, reprodução e colocação à 
disposição de fonogramas que, na ausência 
do alargamento do prazo de protecção na 
sequência de publicação lícita ou de 
comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas líquidas decorrentes de direitos 
exclusivos de distribuição, reprodução e 
colocação à disposição de fonogramas que, 
na ausência do alargamento do prazo de 
protecção na sequência de publicação lícita 
ou de comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

Or. de
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Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Aqueles podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos 
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido – mas apenas se estiverem directamente relacionados com o prazo 
alargado. 

Alteração 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas decorrentes de direitos exclusivos 
de distribuição, reprodução e colocação à 
disposição de fonogramas que, na ausência 
do alargamento do prazo de protecção na 
sequência de publicação lícita ou de 
comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas líquidas decorrentes de direitos 
exclusivos de distribuição, reprodução e 
colocação à disposição de fonogramas que, 
na ausência do alargamento do prazo de 
protecção na sequência de publicação lícita 
ou de comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

Or. en

Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Aqueles podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos 
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido – mas apenas se estiverem directamente relacionados com o prazo 
alargado.
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Alteração 29
Georgios Papastamkos

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas decorrentes de direitos exclusivos 
de distribuição, reprodução e colocação à 
disposição de fonogramas que, na ausência 
do alargamento do prazo de protecção na 
sequência de publicação lícita ou de 
comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

(11) Uma primeira medida de 
acompanhamento transitória deve prever 
que os produtores de fonogramas tenham a 
obrigação de reservar, pelo menos uma vez 
por ano, um mínimo de 20 por cento das 
receitas líquidas decorrentes de direitos 
exclusivos de distribuição, reprodução e 
colocação à disposição de fonogramas que, 
na ausência do alargamento do prazo de 
protecção na sequência de publicação lícita 
ou de comunicação lícita, teriam caído no 
domínio público.

Or. en

Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Estes podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos 
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido – mas apenas se estiverem directamente relacionados com o prazo 
alargado.

Alteração 30
Jacques Toubon

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Dado que a primeira medida de acompanhamento transitória (reserva de 20% das receitas) 
será calculada com base nas receitas líquidas, as PME não terão de suportar custos 
excessivos; por conseguinte, para garantir que todos os artistas intérpretes ou executantes 
beneficiarão destas receitas, é razoável incluí-los na medida.

Alteração 31
Sharon Bowles

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

Or. en

Justificação

Não é considerado necessário no âmbito de um sistema de registo. Esta supressão é 
igualmente compatível com a proposta da Comissão, a fim de lhe conferir uma aplicabilidade 
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universal.

Alteração 32
Sharon Bowles

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é considerado necessário no âmbito de um sistema de registo.



PE416.322v01-00 24/98 AM\757970PT.doc

PT

Alteração 33
Jacques Toubon

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 estes 
artistas intérpretes ou executantes, pelo 
menos uma vez por ano, numa base 
individual. Os Estados-Membros devem 
velar por que a distribuição desses 
montantes seja confiada a sociedades de 
gestão colectiva que representam os artistas 
intérpretes ou executantes. Poderão ser 
aplicáveis as regras nacionais em matéria 
de reservas não distribuíveis.

Or. en

Justificação

A fim de simplificar os procedimentos administrativos, a administração da remuneração 
suplementar anual deve ser confiada a sociedades de gestão colectiva (ligada à alteração 
relativa ao n.º 5 do artigo 10.º-A (novo) da Directiva 2006/116/CE.).

Alteração 34
Eva Lichtenberger

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Essas receitas devem ser (13) Essas receitas devem ser 
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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.

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. De acordo com os princípios 
consagrados na Declaração Universal da 
UNESCO sobre a Diversidade Cultural, 
as sociedades de gestão colectiva devem 
desempenhar um papel fundamental na 
preservação da diversidade cultural.

Or. en

Alteração 35
Renate Weber

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 

(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 



PE416.322v01-00 26/98 AM\757970PT.doc

PT

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.

Estados-Membros deverão velar por que a 
distribuição desses montantes seja confiada 
a sociedades de gestão colectiva que 
representam os artistas intérpretes ou 
executantes. Poderão ser aplicáveis as 
regras nacionais em matéria de reservas 
não distribuíveis.

Or. en

Justificação

A fim de simplificar os procedimentos administrativos, a administração da remuneração 
suplementar anual deve ser confiada a sociedades de gestão colectiva (ligada à alteração 
relativa ao n.º 5 do artigo 10.º-A (novo) da Directiva 2006/116/CE.).

Alteração 36
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Contudo, o artigo 5.° da Directiva 
2006/115 relativa ao direito de aluguer, ao 
direito de comodato e a certos direitos 
conexos aos direitos de autor em matéria 
de propriedade intelectual já concede aos 
artistas intérpretes ou executantes um 
direito irrenunciável a remuneração 
equitativa relativamente ao aluguer, 
nomeadamente, de fonogramas. Do 
mesmo modo, segundo as práticas 
contratuais, os artistas intérpretes ou 
executantes não transferem geralmente 
para os produtores de fonogramas os seus 
direitos a uma remuneração equitativa 
única pela radiodifusão e comunicação ao
público, ao abrigo do n.° 2 do artigo 8.° 
da Directiva 2006/115/CE, e a uma 
compensação equitativa por reproduções 
para uso privado, nos termos do n.º 2, 

Suprimido
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alínea b), do artigo 5.° da Directiva 
2001/29/CE. Por conseguinte, no cálculo 
do montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar, não deverão 
ser tidas em conta as receitas que o 
produtor de fonogramas obteve 
provenientes do aluguer de fonogramas, 
da remuneração equitativa única pela 
radiodifusão e comunicação ao público e 
da compensação equitativa pelas cópias 
para uso privado. 

Or. en

Justificação

Não é considerado necessário no âmbito de um sistema de registo.

Alteração 37
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de garantir que os artistas 
intérpretes ou executantes que transferem 
os seus direitos exclusivos para um 
produtor em troca de um pagamento ou 
de uma remuneração recorrente 
beneficiam plenamente do prazo de 
protecção alargado, os Estados-Membros 
velarão por que a taxa de direitos de 
utilização ou de remuneração, não 
onerada por deduções relativas a
adiantamentos ou por deduções previstas 
no contrato, é paga aos artistas intérpretes 
ou executantes durante o prazo alargado.

Or. en
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Justificação

Esta disposição é essencial para que os artistas intérpretes ou executantes recebam todos os 
direitos de utilização que lhes são devidos durante o prazo alargado, caso as editoras se 
recusem a pagar com o argumento de que os adiantamentos feitos aos artistas ainda não 
foram recuperados. Sem esta disposição adicional, o alargamento do prazo de protecção 
poderá acabar por beneficiar apenas uma minoria de artistas de renome.

Alteração 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas,

(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 não colocar 
pelo menos uma versão desse fonograma à 
disposição do público, o artista intérprete 
ou executante pode pedir que ele o faça e, 
se o produtor não aceder, num prazo 
razoável, a satisfazer o seu pedido, o 
artista intérprete ou executante pode 
rescindir o contrato de cessão dos direitos 
sobre a fixação dessa execução. Em 
consequência, os direitos do produtor de 
fonogramas relativamente a esse
fonograma devem caducar, a fim de evitar 
uma situação em que esses direitos 
coexistam com os do artista intérprete ou 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas,

Or. en



AM\757970PT.doc 29/98 PE416.322v01-00

PT

Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
faça e que se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.

Alteração 39
Georgios Papastamkos

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 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas,

(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 não colocar 
pelo menos uma versão desse fonograma à 
disposição do público, o artista intérprete 
ou executante pode pedir que ele o faça e, 
se o produtor não aceder, num prazo 
razoável, a satisfazer o seu pedido, o 
artista intérprete ou executante pode 
rescindir o contrato de cessão dos direitos 
sobre a fixação dessa execução. Em 
consequência, os direitos do produtor de 
fonogramas relativamente a esse
fonograma devem caducar, a fim de evitar 
uma situação em que esses direitos 
coexistam com os do artista intérprete ou 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas,

Or. en
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Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
faça e que se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.

Alteração 40
Hans-Peter Mayer

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 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas;

(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 não colocar 
pelo menos uma versão desse fonograma à 
disposição do público, o artista intérprete 
ou executante pode pedir que ele o faça e, 
se o produtor não aceder, num prazo 
razoável, a satisfazer o seu pedido, o 
artista intérprete ou executante pode 
rescindir o contrato de cessão dos direitos 
sobre a fixação dessa execução. Em 
consequência, os direitos do produtor de 
fonogramas relativamente a esse
fonograma devem caducar, a fim de evitar 
uma situação em que esses direitos 
coexistam com os do artista intérprete ou 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas;

Or. de
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Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
faça e que, se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.

Alteração 41
Sajjad Karim

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 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas;

(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 não colocar 
pelo menos uma versão desse fonograma à 
disposição do público, o artista intérprete 
ou executante pode pedir que ele o faça e, 
se o produtor não aceder, num prazo 
razoável, a satisfazer o seu pedido, o 
artista intérprete ou executante pode 
rescindir o contrato de cessão dos direitos 
sobre a fixação dessa execução;

Or. en

Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
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faça e que, se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.

Alteração 42
Sharon Bowles

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 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas.

(15) Uma 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 
executante sobre a fixação da execução, 
quando estes últimos direitos já não estão 
transferidos ou cedidos ao produtor de 
fonogramas.

Or. en

Justificação

Alteração consequente, se os números anteriores forem eliminados por não serem exigidos 
pelo sistema de registo.
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Alteração 43
Sajjad Karim

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. 

Or. en

Justificação

A cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" destina-se a proteger os direitos 
dos artistas intérpretes ou executantes e a garantir que os produtores fonográficos não 
podem privá-los injustamente dos seus direitos. O Considerando 15 produz este efeito e as 
medidas adicionais previstas no Considerando 16 não trazem novos benefícios aos artistas –
e, em muitos casos, farão com que fiquem prejudicados.
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Alteração 44
Sharon Bowles

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. 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. O termo de 
um prazo alargado será publicado no sítio 
Web do IHMI e, após um período 
razoável, a gravação poderá ser então 
retirada. 

Or. en

Justificação

Num sistema de registo, é desejável publicitar qualquer alteração de estatuto. A cláusula de 
"perda de direitos em caso de não utilização" continua a ser útil nesse contexto para eliminar 
os direitos não utilizados. Os registos de prazos alargados entretanto revogados não têm de 
ser mantidos após um período razoável.
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Alteração 45
Renate Weber

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Uma terceira medida de 
acompanhamento transitória deverá ser a 
criação de uma situação de "tábua rasa", 
a fim de reequilibrar as disposições 
contratuais mediante as quais os artistas 
intérpretes ou executantes transferiram os 
seus direitos exclusivos para um produtor 
em troca do pagamento de uma 
remuneração recorrente. Para este fim, os 
Estados-Membros deverão adoptar as 
medidas legislativas adequadas para 
garantir que a taxa contratual dos direitos 
de utilização ou de remuneração, não 
onerada pelos adiantamentos pagos nem
por deduções previstas no contrato, é 
totalmente paga aos artistas intérpretes ou 
executantes em causa no período 
alargado.

Or. en

Justificação

Esta disposição é essencial para que os artistas intérpretes ou executantes recebam todos os 
direitos de utilização que lhes são devidos durante o prazo alargado, caso as editoras se 
recusem a pagar com o argumento de que os adiantamentos feitos aos artistas ainda não 
foram recuperados. Sem esta disposição adicional, o alargamento do prazo de protecção 
poderá acabar por beneficiar apenas uma minoria de artistas de renome.
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Alteração 46
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de incentivar os artistas 
intérpretes ou executantes a serem 
remunerados durante o actual prazo de 
cinquenta anos, é desejável que todos os 
contratos novos contenham uma 
disposição que permita que aos artistas 
intérpretes ou executantes seja concedido 
o direito de explorarem os fonogramas 
pessoalmente ou, se for esse o caso, em 
conjunto com co-artistas, se o fonograma 
deixar de ser colocado à disposição do 
público durante um período de cinco 
anos. 

Or. en

Justificação

O rendimento durante o prazo básico de protecção do direito de autor é mais útil e deverá ser 
incentivado.

Alteração 47
Hartmut Nassauer

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Uma vez que os objectivos das 
medidas de acompanhamento propostas 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros, dado que as 
medidas nacionais nessa matéria criariam 
distorções nas condições de concorrência 
ou afectariam o âmbito dos direitos 
exclusivos do produtor de fonogramas 
definido em legislação comunitária e 

(17) Uma vez que os objectivos das 
medidas de acompanhamento propostas 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros, dado que as 
medidas nacionais nessa matéria criariam 
distorções nas condições de concorrência 
ou afectariam o âmbito dos direitos 
exclusivos do produtor de fonogramas 
definido em legislação comunitária e 
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podem, por conseguinte, ser melhor 
alcançados ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas no 
respeito do princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado. De 
acordo com o princípio de 
proporcionalidade, conforme estabelecido 
no referido artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para alcançar aqueles 
objectivos.

podem, por conseguinte, ser melhor 
alcançados ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas no 
respeito do princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado. De 
acordo com o princípio de 
proporcionalidade, conforme estabelecido 
no referido artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para alcançar aqueles 
objectivos. Entre as medidas de 
acompanhamento transitórias também 
figura o exercício colectivo obrigatório 
dos direitos dos artistas intérpretes e 
executantes e dos produtores de 
fonogramas relativamente ao 
fornecimento pelos organismos de 
radiodifusão, como serviço a pedido, das 
suas produções de rádio ou de televisão,
de que a música de fonogramas 
licitamente publicados faz parte 
integrante. Este sistema de gestão 
colectiva dos direitos de autor 
complementa o regime de remuneração 
pela radiodifusão de fonogramas 
licitamente publicados nos termos do n.º 2 
do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE e 
garante que, ao longo de todo o prazo de 
protecção dos fonogramas licitamente 
publicados, os artistas intérpretes ou 
executantes e os produtores de 
fonogramas assim utilizados receberão
uma parte equitativa da remuneração 
também no que diz respeito à utilização 
das produções difundidas em serviço a 
pedido.

Or. en

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 autorização dos direitos relativos à radiodifusão de 
fonogramas licitamente publicados já está sujeita ao pagamento de uma remuneração 
equitativa (n.º 2 do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE relativa ao direito de aluguer e ao 
direito de comodato), pagamento esse que é partilhado pelos artistas intérpretes ou 



PE416.322v01-00 38/98 AM\757970PT.doc

PT

executantes e pelos produtores dos fonogramas assim utilizados. 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 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Entre as medidas de 
acompanhamento transitórias também 
figura o exercício colectivo obrigatório 
dos direitos dos artistas intérpretes e 
executantes e dos produtores de 
fonogramas relativamente ao 
fornecimento pelos organismos de 
radiodifusão, como serviço a pedido, das 
suas produções de rádio ou de televisão, 
de que a música de fonogramas 
licitamente publicados faz parte 
integrante. Este sistema de gestão 
colectiva dos direitos de autor 
complementa o regime de remuneração 
pela radiodifusão de fonogramas 
licitamente publicados nos termos do n.º 2 
do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE e 
garante que, ao longo de todo o prazo de 
protecção dos fonogramas licitamente 
publicados, os artistas intérpretes ou 
executantes e os produtores de 
fonogramas assim utilizados receberão
uma parte equitativa da remuneração 
também no que diz respeito à utilização 
das produções difundidas em serviço a 
pedido.

Or. en
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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 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Entre as medidas de 
acompanhamento transitórias também 
figura o exercício colectivo obrigatório 
dos direitos dos artistas intérpretes e 
executantes e dos produtores de 
fonogramas relativamente ao 
fornecimento pelos organismos de 
radiodifusão, como serviço a pedido, das 
suas produções de rádio ou de televisão, 
de que a música de fonogramas 
licitamente publicados faz parte 
integrante. Este sistema de gestão 
colectiva dos direitos de autor
complementa o regime de remuneração 
pela radiodifusão de fonogramas 
licitamente publicados nos termos do n.º 2 
do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE e 
garante que, ao longo de todo o prazo de 
protecção dos fonogramas licitamente 
publicados, os artistas intérpretes ou 
executantes e os produtores de 
fonogramas assim utilizados receberão
uma parte equitativa da remuneração 
também no que diz respeito à utilização 
das produções difundidas em serviço a 
pedido. 
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Or. en

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 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Entre as medidas de 
acompanhamento transitórias também 
figura o exercício colectivo obrigatório 
dos direitos dos artistas intérpretes e 
executantes e dos produtores de 
fonogramas relativamente ao 
fornecimento pelos organismos de 
radiodifusão, como serviço a pedido, das 
suas produções de rádio ou de televisão, 
de que a música de fonogramas 
licitamente publicados faz parte 
integrante. Este sistema de gestão 
colectiva dos direitos de autor 
complementa o regime de remuneração 
pela radiodifusão de fonogramas 
licitamente publicados nos termos do n.º 2 
do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE e 
garante que, ao longo de todo o prazo de 
protecção dos fonogramas licitamente 
publicados, os artistas intérpretes ou 
executantes e os produtores de 
fonogramas assim utilizados receberão 
uma parte equitativa da remuneração 
também no que diz respeito à utilização 
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das produções difundidas em serviço a 
pedido.

Or. en

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 autorização dos direitos relativos à radiodifusão de 
fonogramas licitamente publicados já está sujeita ao pagamento de uma remuneração 
equitativa (n.º 2 do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE relativa ao direito de aluguer e ao 
direito de comodato), pagamento esse que é partilhado pelos artistas intérpretes ou 
executantes e pelos produtores dos fonogramas assim utilizados. 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 51
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Em consequência, a harmonização do 
prazo de protecção relativo a composições 
musicais com letra/libreto está incompleta, 
dando origem a obstáculos à livre 
circulação de mercadorias e serviços, como 
os serviços de gestão colectiva 
transfronteiras.

(19) Em consequência, a harmonização do 
prazo de protecção relativo a composições 
musicais com letra/libreto está incompleta, 
dando origem a obstáculos à livre 
circulação de mercadorias e serviços, como 
os serviços de gestão colectiva 
transfronteiras. 
A fim de garantir a eliminação de tais 
obstáculos, todas as obras sob protecção 
em [data da presente directiva] terão o 
mesmo prazo de protecção harmonizado 
em todos os Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

O objectivo da proposta da Comissão é harmonizar as disposições relativas às obras em co-
autoria, a fim de eliminar os obstáculos existentes à livre circulação de mercadorias e 
serviços e facilitar as licenças multiterritoriais. A alteração procura clarificar que a 
disposição deve produzir efeito, a partir da entrada em vigor da directiva, em relação a todas 
as obras ainda protegidas na UE nessa altura. 

Alteração 52
Renate Weber

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

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os artistas intérpretes ou 
executantes devem conservar, depois de 
transferirem para os produtores o seu 
direito exclusivo de colocação à 
disposição em serviço a pedido, um direito 
inalienável a receber uma remuneração 
equitativa pela utilização das suas 
execuções gravadas pelos serviços a 
pedido. Esse direito deve inscrever-se na 
linha do direito de aluguer tal como foi 
estabelecido pela Directiva 2006/115/CE. 
Deve realizar-se uma avaliação do 
impacto a fim de estudar a melhor forma 
de aplicar este mecanismo na legislação 
da UE.

Or. en

Justificação

Apesar de os serviços a pedido e quase a pedido assumirem uma importância crescente, são 
muito poucos os artistas intérpretes ou executantes que conseguem obter benefícios reais do 
seu direito exclusivo de colocação à disposição, devido a uma relação contratual 
desequilibrada e que, muitas vezes, ainda é mais enfraquecida pelas presunções de 
transmissão estabelecidas em algumas legislações nacionais. É, por conseguinte, importante 
que os artistas intérpretes ou executantes conservem um direito inalienável permanente a 
receberem uma parte equitativa, paga pelos utilizadores, pela exploração da sua obra em 
serviço a pedido e quase a pedido, após o seu direito exclusivo de colocação à disposição ter 
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sido transferido para os produtores. Essa remuneração deverá estar sujeita a uma 
administração colectiva obrigatória.

Alteração 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

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: 

Suprimido

"Contudo, 
- 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."

Or. en

Justificação

O alargamento do prazo de protecção do direito de autor beneficiaria sobretudo as empresas 
de produção e os artistas de renome. Os rendimentos dos artistas dependem principalmente 
dos contratos, e não dos direitos de autor. De facto, os artistas teriam de partilhar o 
montante inalterável das licenças pagas com muitos mais titulares de direitos devido a esta 
proposta. Além disso, as consequências em termos dos custos suportados pelos consumidores 
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e pelos organismos de radiodifusão não foram devidamente examinadas antes de se propor 
este alargamento, sendo provável que os custos aumentem por causa dele.

Alteração 54
Sharon Bowles

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: 

Suprimido

"Contudo, 
- 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."

Or. en

Justificação

Suprimido a favor de uma proposta para substituir um sistema automático de alargamento 
por um sistema de registo adaptado aos casos de falta de uma remuneração adequada para o 
artista intérprete ou executante.
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Alteração 55
Jacques Toubon

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, Contudo, se a fixação desta tiver sido 
licitamente publicada ou comunicada ao 
público dentro deste período, os referidos 
direitos caducam noventa e cinco anos
após a data da primeira publicação lícita;

- 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 não tiver havido uma publicação lícita 
dentro do período referido na primeira 
frase e se a fixação tiver sido licitamente 
comunicada ao público dentro deste 
período, os referidos direitos caducam 
noventa e cinco anos após a data da 
primeira comunicação lícita ao público.

- 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.

Or. en

Justificação

O contributo criativo de todos os artistas intérpretes ou executantes deve ser reconhecido e 
reflectir-se na alteração da directiva. Para atingir este objectivo, o âmbito da proposta deve 
ser alargado de modo a que os artistas intérpretes ou executantes audiovisuais também 
possam beneficiar do alargamento do prazo de protecção. Por conseguinte, propõe-se que a 
distinção entre a fixação da execução num fonograma ou por outra forma seja suprimida. A 
alteração também pretende aplicar as mesmas datas de início, a partir das quais o período de
protecção dos direitos dos artistas intérpretes ou executantes e dos direitos dos produtores é 
calculado (tal como previsto no n.º 2 do artigo 3.º).



PE416.322v01-00 46/98 AM\757970PT.doc

PT

Alteração 56
Bert Doorn

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, Contudo, 
- 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 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; ou
- no momento da morte do artista 
intérprete ou executante
consoante o período que for mais longo.

- 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.

- se a fixação desta 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; ou
- no momento da morte do artista 
intérprete ou executante
consoante o período que for mais longo.

Or. en
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Justificação

O mero alargamento do prazo de protecção do direito de autor beneficiaria sobretudo as 
empresas de produção e os artistas de renome. Além disso, as consequências em termos dos 
custos suportados pelos consumidores e pelos organismos de radiodifusão não foram 
devidamente examinadas antes de se propor este alargamento, sendo provável que os custos 
aumentem por causa dele. A alteração proposta procura criar um equilíbrio entre os 
interesses dos titulares dos direitos e os dos utilizadores.

Alteração 57
Eva Lichtenberger

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, Contudo,

- 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 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.

- 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.

Contudo, se no final deste período, um 
artista intérprete ou executante ainda for 
vivo, os direitos desse artista continuarão 
a subsistir até à data da sua morte.

Or. en
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Justificação

O alargamento apenas deverá ser aplicável aos artistas intérpretes ou executantes, e só até à 
sua morte. Esta proposta reflecte a lei grega actual, que não foi harmonizada. A Comissão 
afirmou que se recusou a instaurar uma acção judicial contra a Grécia porque considera que 
a disposição legislativa grega é preferível à actual legislação harmonizada. Não se justifica 
qualquer alargamento para os produtores de fonogramas, sendo o prazo fixado de cinquenta 
anos mais do que suficiente para recuperar qualquer investimento efectuado. 

Alteração 58
Nicolae Vlad Popa

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, Contudo,
- 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 por outra forma que 
não num fonograma tiver sido licitamente 
publicada ou comunicada ao público dentro 
deste período, os direitos caducam cem 
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.

- se a fixação desta num fonograma tiver 
sido licitamente publicada ou comunicada 
ao público dentro deste período, os direitos 
caducam cem anos após a data da primeira 
publicação ou da primeira comunicação ao 
público, consoante a que tiver ocorrido em 
primeiro lugar.

Or. en

Justificação

É necessário um período de protecção alargado a fim de proporcionar o rendimento justo 
aos artistas intérpretes ou executantes e seus herdeiros.
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Alteração 59
Renate Weber

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, Contudo, se a fixação desta tiver sido 
licitamente publicada ou comunicada ao 
público dentro deste período, os referidos 
direitos caducam noventa e cinco anos
após a data da primeira publicação lícita.

- 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 não tiver havido uma publicação lícita 
dentro do período referido na primeira 
frase e se a fixação tiver sido licitamente 
comunicada ao público dentro deste 
período, os referidos direitos caducam 
noventa e cinco anos após a data da 
primeira comunicação lícita ao público.

- 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.

Or. en

Justificação

O contributo criativo de todos os artistas intérpretes ou executantes deve ser reconhecido e 
reflectir-se na alteração da directiva. Para atingir este objectivo, o âmbito da proposta deve 
ser alargado de modo a que os artistas intérpretes ou executantes audiovisuais também 
possam beneficiar do alargamento do prazo de protecção. Por conseguinte, propõe-se que a 
distinção entre a fixação da execução num fonograma ou por outra forma seja suprimida. A 
alteração também pretende aplicar as mesmas datas de início, a partir das quais o período de 
protecção aos direitos dos artistas intérpretes ou executantes e aos direitos dos produtores é 
calculado (tal como previsto no n.º 2 do artigo 3.º).
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Alteração 60
Bert Doorn

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

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

Or. en

Justificação

O alargamento do prazo de protecção do direito de autor beneficiaria sobretudo as empresas 
de produção e os artistas de renome. Além disso, as consequências em termos dos custos 
suportados pelos consumidores e pelos organismos de radiodifusão não foram devidamente 
examinadas antes de se propor este alargamento, sendo provável que os custos aumentem por 
causa dele. A alteração proposta procura criar um equilíbrio entre os interesses dos titulares 
dos direitos e os dos utilizadores.

Alteração 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

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

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

Or. en
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Justificação

O alargamento do prazo de protecção do direito de autor beneficiaria sobretudo as empresas 
de produção e os artistas de renome. Os rendimentos dos artistas dependem principalmente 
dos contratos, e não dos direitos de autor. De facto, os artistas teriam de partilhar o 
montante inalterável das licenças pagas com muitos mais titulares de direitos devido a esta 
proposta. Além disso, as consequências em termos dos custos suportados pelos consumidores 
e pelos organismos de radiodifusão não foram devidamente examinadas antes de se propor 
este alargamento, sendo provável que os custos aumentem por causa dele.

Alteração 62
Sharon Bowles

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

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

Or. en

Justificação

Suprimido a favor de um sistema de registo baseado na falta de uma remuneração adequada 
para o artista intérprete ou executante. 

Alteração 63
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2006/116/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º é aditado o n.º 2-A, 
com a seguinte redacção:
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2-A. Alargamento devido a remuneração 
inadequada
O prazo de protecção do direito de autor 
pode ser alargado para noventa e cinco 
anos com base na remuneração 
inadequada do artista intérprete ou 
executante. Esse alargamento apenas 
pode ser requerido pelo artista intérprete 
ou executante ou pelos seus herdeiros e o 
requerimento deve ser apresentado ao
Instituto de Harmonização do Mercado 
Interno (IHMI). 
Quando um alargamento do prazo de 
protecção dos direitos de autor é 
concedido, deverá ser publicado pelo 
IHMI, que manterá um registo em linha 
para o efeito. Todas as cópias da fixação a 
que o alargamento é aplicável deverão 
indicar o prazo de protecção dos direitos 
de autor, quer o seu suporte seja material, 
electrónico ou digital.

Or. en

Justificação

O alargamento deve basear-se apenas na remuneração inadequada do artista intérprete ou 
executante. Este último controla a possibilidade de apresentar ou não o respectivo 
requerimento. Evidentemente, os artistas podem ser apoiados na apresentação desse 
requerimento pelo produtor de fonogramas. Uma vez que se trata de um sistema de registo, 
deve conservar-se um registo do requerimento e o mandato do IHMI pode ser alargado para 
este efeito. Deste modo, proporciona-se mais segurança aos consumidores, que podem 
proceder a uma verificação, ao contrário do que acontece quando os alargamentos 
automáticos são revogados através de uma cláusula de "perda de direitos em caso de não 
utilização". Esta disposição é aplicável a todos os artistas intérpretes ou executantes e não 
apenas aos músicos. Serão necessárias orientações relativas à remuneração adequada para 
simplificar o processo. 

Alteração 64
Eva Lichtenberger

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Directiva 2006/116/CE
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) No artigo 3.º é aditado o n.º 2-A, 
com a seguinte redacção:
2-A. Se a fixação de uma execução num 
fonograma tiver sido alguma vez colocada 
à disposição do público através da venda 
de cópias ou de outra forma, ou 
comunicada ao público, mas esse 
fonograma deixar de ser 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, durante um período de 
três anos, os artistas intérpretes ou 
executantes cujas execuções estão fixadas 
nesse fonograma terão direito a pedir ao 
produtor de fonogramas que transfira 
todos os direitos sobre o fonograma e 
todos os direitos sobre as execuções para 
os ditos artistas intérpretes ou 
executantes.
Se o titular desses direitos não transferir 
os direitos voluntariamente no prazo de 
três meses após a recepção desse pedido, 
os direitos ser-lhes-ão considerados deste 
modo atribuídos. Não haverá qualquer
compensação a pagar.
Quando um fonograma fixa as execuções 
de mais de um artista intérprete ou 
executante, este direito pode ser exercido 
por todos os artistas intérpretes ou 
executantes colectivamente, ou por 
qualquer artista intérprete ou executante
a título individual, mas neste último caso 
os direitos devem ser atribuídos a uma 
sociedade de gestão colectiva.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que os fonogramas são explorados, durante o prazo de protecção de 
cinquenta anos, em benefício dos artistas intérpretes ou executantes, é acrescentada uma 
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restrição suplementar aos direitos dos produtores de fonogramas. Caso um fonograma 
publicado deixe de estar à disposição do público por um período de três anos, os artistas 
intérpretes ou executantes terão o direito de exigir tanto os direitos sobre as execuções 
fixadas como os direitos sobre os fonogramas (sem os quais seria impossível explorar os 
primeiros). Caso todos os artistas intérpretes ou executantes actuem concertadamente, estes 
direitos são-lhes atribuídos, o que lhes permite celebrar um novo contrato de exploração, 
colocar a fixação à disposição ou colocar a fixação no domínio público. Caso os artistas 
intérpretes ou executantes não possam ou não queiram actuar concertadamente, os direitos 
devem ser atribuídos a uma sociedade de gestão colectiva, a qual distribuirá equitativamente 
as receitas pelos diversos artistas intérpretes ou executantes.

Alteração 65
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-B (novo)
Directiva 2006/116/CE
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 3.º será aditado o n.º 2-B, 
com a seguinte redacção:
2-B. O período de alargamento estará 
sujeito a licenças obrigatórias de 
exploração. Deverão existir, além disso, 
licenças obrigatórias de exploração 
gratuitas que não terão de ser 
formalmente requeridas e relativamente 
às quais as sociedades de gestão colectiva 
ou outras entidades não poderão cobrar 
ou impor taxas, nos seguintes casos:
a) Difusões em clubes privados ou de 
carácter social em que o público não 
ultrapasse as 250 pessoas.
b) Cópias para uso privado ou 
actualização para plataformas técnicas 
novas ou diferentes.
Para evitar dúvidas, não pode ser aplicada
qualquer taxa relativa ao direito de autor 
durante o prazo alargado.

Or. en
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Justificação

Esta disposição é compatível quer com a proposta da Comissão quer com o alargamento 
baseado num sistema de registo. O alargamento deve estar sujeito a licenças obrigatórias de 
exploração, de modo a permitir um maior benefício. O direito de utilização em tais casos terá 
ainda de ser negociado. São propostas algumas licenças gratuitas automáticas, de modo a 
não impedir a realização de “noites dos anos 60” e eventos similares muito utilizados para 
fins privados restritos ou na angariação de fundos para acções de beneficência. Dada a 
extensão do prazo de protecção dos direitos de autor, é mais provável que as pessoas desejem 
efectuar transferências técnicas actualizadas para plataformas diferentes. O alargamento do 
prazo não deverá conduzir à imposição de maiores taxas por direitos de autor sobre os 
equipamentos electrónicos, em detrimento do consumidor.

Alteração 66
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2-C (novo)
Directiva 2006/116/CE
Artigo 3 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-C) No artigo 3.º é aditado o n.º  2-C, 
com a seguinte redacção:
2-C. Os artistas intérpretes ou executantes
terão um direito moral sobre a sua 
execução que é inalienável e subsistirá 
durante noventa e cinco anos. O direito 
moral autoriza os artistas intérpretes ou 
executantes e seus herdeiros a:
a) evitar utilizações censuráveis e 
distorções da sua execução
b) receber direitos de utilização não 
onerados em qualquer período do prazo 
alargado de protecção do direito de autor.

Or. en

Justificação

Esta alteração garante que os artistas intérpretes ou executantes têm a possibilidade de 
evitar abusos da sua execução durante a sua vida e que, num período alargado, têm o direito 
básico a direitos de utilização não onerados. Esta disposição adequa-se tanto à proposta da 
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Comissão como ao alargamento baseado num sistema de registo.

Alteração 67
Katalin Lévai

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

Texto da Comissão Alteração

(2-D) É aditado o período seguinte:
"No segundo período do n.º 3 do artigo 3.º 
o número "cinquenta" é substituído pelo 
número "noventa e cinco"

Or. en

Justificação

A Directiva 2006/116/CE relativa ao prazo de protecção do direito de autor e de certos 
direitos conexos determina que os direitos tanto dos produtores discográficos como dos 
produtores de filmes caducam ao fim de cinquenta anos. A directiva trata ambos os direitos 
de forma idêntica. Ela reconhece que o nível de protecção destes dois direitos deve ser 
elevado para garantir a manutenção e o desenvolvimento da criatividade, no interesse dos 
sectores culturais e da sociedade em geral. 

Alteração 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(3) No artigo 10.º, é aditado o n.º 5, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"5. Os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
redacção alterada pela Directiva [//inserir 
o número da directiva de alteração] 
continuam a ser aplicáveis apenas a 
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fixações de execuções e a fonogramas 
relativamente aos quais o artista 
intérprete ou executante e o produtor de 
fonogramas ainda gozam de protecção, 
em virtude das presentes disposições, em 
[inserir a data do prazo de transposição 
pelos Estados-Membros da directiva de 
alteração, conforme mencionado no 
artigo 2.° infra]."

Or. en

Justificação

Este número está ligado aos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º. Se eles forem suprimidos, também este 
terá de ser suprimido.

Alteração 69
Bert Doorn

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(3) No artigo 10.º, é aditado o n.º 5, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"5. Os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
redacção alterada pela Directiva [//inserir 
o número da directiva de alteração] 
continuam a ser aplicáveis apenas a 
fixações de execuções e a fonogramas 
relativamente aos quais o artista 
intérprete ou executante e o produtor de 
fonogramas ainda gozam de protecção, 
em virtude das presentes disposições, em 
[inserir a data do prazo de transposição 
pelos Estados-Membros da directiva de 
alteração, conforme mencionado no 
artigo 2.° infra]."

Or. en
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Justificação

A supressão está de acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º.

Alteração 70
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(3) No artigo 10.º, é aditado o n.º 5, com a 
seguinte redacção:

Suprimido

"5. Os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
redacção alterada pela Directiva [//inserir 
o número da directiva de alteração] 
continuam a ser aplicáveis apenas a 
fixações de execuções e a fonogramas 
relativamente aos quais o artista 
intérprete ou executante e o produtor de 
fonogramas ainda gozam de protecção, 
em virtude das presentes disposições, em 
[inserir a data do prazo de transposição 
pelos Estados-Membros da directiva de 
alteração, conforme mencionado no 
artigo 2.° infra]."

Or. en

Justificação

Este número impede um alargamento retrospectivo. Num sistema de registo, que é 
essencialmente um novo direito baseado na remuneração inadequada, um alargamento 
depois de o prazo caducar poderá ser aceitável, desde que existam salvaguardas adequadas. 
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Alteração 71
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 3
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10 – nº. 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
redacção alterada pela Directiva [//inserir o 
número da directiva de alteração]
continuam a ser aplicáveis apenas a 
fixações de execuções e a fonogramas 
relativamente aos quais o artista 
intérprete ou executante e o produtor de 
fonogramas ainda gozam de protecção, 
em virtude das presentes disposições, em 
[inserir a data do prazo de transposição 
pelos Estados-Membros da directiva de 
alteração, conforme mencionado no 
artigo 2.° infra].

5. O prolongamento dos prazos nos 
termos do artigo 3.º na sua redacção 
alterada pela Directiva [//inserir o número 
da directiva de alteração] é aplicável 
apenas aos direitos criados a partir de 1 
de Janeiro de 2009.

Or. de

Justificação

O novo alargamento dos prazos de protecção só deverá ter início e ser válido para os direitos 
estabelecidos a partir de 1 de Janeiro de 2009. As partes interessadas terão, assim, margem 
para se adaptarem à nova situação jurídica.

Alteração 72
Eva Lichtenberger

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

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 

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

2.° infra], em que o artista intérprete ou 
executante procedeu à transferência ou 
cessão, em favor de qualquer entidade que 
não uma sociedade de gestão colectiva,
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 à fixação da
execução.

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.° com a redacção anterior à sua 
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.

2. Caso um artista intérprete ou 
executante não tenha transferido a gestão 
dos seus direitos para uma sociedade de 
gestão colectiva no que respeita ao prazo 
de protecção adicional conferido em 
resultado da presente directiva, 
considerar-se-á 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.

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 equitativamente as receitas que 
recebe da exploração de fonogramas, e de 
forma a reflectir a natureza e a dimensão 
do contributo de cada artista intérprete ou 
executante cuja execução protegida está 
fixada num fonograma.
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4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 
3 corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.
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.
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.
6. Se, após o momento em que, por força 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
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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.
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.
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Or. en

Justificação

Esta alteração destina-se a garantir que o prazo suplementar beneficia efectivamente os 
artistas intérpretes ou executantes. As disposições contratuais existentes não devem ser, por 
isso, tratadas como se concedessem o prazo suplementar a um produtor de fonogramas. A fim 
de evitar problemas de coordenação no que respeita ao prazo suplementar, a gestão dos 
direitos deve ser confiada a sociedades de gestão colectiva. Isto exigirá que tais sociedades 
administrem os direitos de reprodução e de distribuição em relação às fixações de execuções 
durante o prazo alargado. Dado que as sociedades de gestão colectiva permitirão que 
qualquer operador explore a execução, não haverá necessidade de uma disposição de "perda 
de direitos em caso de não utilização". Uma vez que tais sociedades irão conservar dados 
pormenorizados sobre os artistas intérpretes ou executantes cujas execuções estão fixadas em 
fonogramas, é possível evitar preocupações a respeito da falta de clareza quanto ao momento 
em que um trabalho cai no domínio público.

Alteração 73
Sharon Bowles

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

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 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 

Suprimido
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produtor de fonogramas já não estariam 
protegidos no que diz respeito, 
respectivamente, à fixação da execução e 
ao fonograma.
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.° com a redacção anterior à sua 
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.
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.
4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 
3 corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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 
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artista intérprete ou executante e o 
produtor de fonogramas já não estariam 
protegidos em 31 de Dezembro do referido 
ano.
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.
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.

Or. en

Justificação

Na proposta relativa a um sistema de registo isto não é necessário. Os artistas intérpretes ou 
executantes teriam a possibilidade de renegociar.
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Alteração 74
Renate Weber

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 
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.

1. Na ausência de indicações 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 
executante procedeu à transferência ou 
cessão dos seus direitos sobre a fixação da 
sua execução em favor de um produtor 
(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 já não estariam 
protegidos no que diz respeito, 
respectivamente, à fixação da execução e à 
gravação.

Or. en

Justificação

O termo “claras” é suprimido de modo a garantir que a presunção criada é refutável. O 
termo “fonograma” é substituído, quando necessário, por “gravação” de modo a tratar 
todas as execuções em pé de igualdade, independentemente do domínio (sonoro ou
audiovisual).
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Alteração 75
Jacques Toubon

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.° com a redacção anterior à sua 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.

2. Os n.ºs 3 a 7 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.° com a redacção anterior à sua 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.

Or. en

Justificação

Esta disposição é essencial para que os artistas intérpretes ou executantes recebam todos os 
direitos de utilização que lhes são devidos durante o prazo alargado, caso as editoras se 
recusem a pagar, sob o argumento de que os adiantamentos feitos aos artistas ainda não 
foram recuperados. Sem esta disposição adicional, o alargamento do prazo de protecção 
poderá acabar por beneficiar apenas uma minoria de artistas de renome.

Alteração 76
Nicolae Vlad Popa

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

Texto da Comissão Alteração

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
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corresponde a, pelo menos, 20 por cento
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

corresponde a, pelo menos, 30 por cento
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

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.

Or. en

Justificação

É necessário proporcionar aos artistas intérpretes ou executantes o reconhecimento do seu 
trabalho e, por isso, os produtores de fonogramas deverão dedicar uma percentagem mais 
elevada a pagamentos da remuneração suplementar mencionada no n.º 3.

A existência de uma disposição que determina um limiar mínimo de receitas de 2 milhões de 
euros abaixo do qual a referida remuneração não é paga dá azo a fraudes e abusos.
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Alteração 77
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas por este recebidas, após a 
dedução de todos os custos directamente 
relacionados com a administração do 
prazo alargado de protecção das obras 
fonográficas em causa, no ano anterior ao 
ano relativamente ao qual a referida 
remuneração é paga, pela reprodução, 
distribuição e colocação à disposição 
desses 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.

Or. en

Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Estes podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos 
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido.
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Alteração 78
Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas líquidas por este recebidas, no 
ano anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

Or. de

Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Estes podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos 
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido.
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Alteração 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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

Texto da Comissão Alteração

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas líquidas por este recebidas, no 
ano anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

Or. en

Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Estes podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos 
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido.
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Alteração 80
Georgios Papastamkos

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

Texto da Comissão Alteração

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas por este recebidas, no ano 
anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

4. O montante global a dedicar por um 
produtor de fonogramas a pagamentos da 
remuneração suplementar referida no n.º 3 
corresponde a, pelo menos, 20 por cento 
das receitas líquidas por este recebidas, no 
ano anterior ao ano relativamente ao qual a 
referida remuneração é paga, pela 
reprodução, distribuição e colocação à 
disposição desses 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.

Or. en

Justificação

É razoável que, antes de os produtores de fonogramas serem obrigados a transferir receitas 
para os artistas intérpretes ou executantes, possam deduzir os custos directamente 
relacionados com a administração do prazo de protecção alargado para as obras 
fonográficas em causa. Estes podem incluir, por exemplo, os pagamentos de IVA e custos 
razoáveis relacionados com o pagamento de direitos de utilização e de direitos de autor, 
custos de produção, distribuição e comercialização e outros custos operacionais em que 
tenham incorrido.
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Alteração 81
Jacques Toubon

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

Or. en

Justificação

Dado que a primeira medida de acompanhamento transitória (reserva de 20% das receitas) 
será calculada com base nas receitas líquidas, as PME não terão de suportar custos 
excessivos; por conseguinte, para garantir que todos os artistas intérpretes ou executantes 
beneficiarão destas receitas, é razoável incluí-los na medida.
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Alteração 82
Renate Weber

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

Or. en

Justificação

A disposição específica relativa aos produtores de fonogramas cujas receitas anuais totais 
não ultrapassam os 2 milhões de euros não é adequada, uma vez que as receitas a pagar aos 
artistas intérpretes ou executantes em causa ao abrigo desta medida transitória são
proporcionais ao rendimento do produtor. Esse pagamento será, por isso, mais baixo caso as 
receitas do produtor sejam menores.
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Alteração 83
Jacques Toubon

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 velarão por que o
direito à obtenção da remuneração 
suplementar anual referida no n.º 3 seja 
administrado pela sociedade de gestão 
colectiva.

Or. en

Justificação

A fim de simplificar os procedimentos administrativos, a administração da remuneração 
suplementar anual deve ser confiada a sociedades de gestão colectiva (ligada à alteração 
relativa ao Considerando 13).

Alteração 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 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. No que respeita à administração dos 
direitos relativos ao fornecimento pelos 
organismos de radiodifusão, em serviços a 
pedido, das suas produções de rádio ou de 
televisão que incorporem música de 
fonogramas licitamente publicados, os 
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Estados-Membros velarão por que os 
direitos dos artistas intérpretes ou 
executantes e dos produtores de 
fonogramas de conceder ou recusar a 
autorização para essa utilização apenas 
possam ser exercidos através da sociedade 
de gestão colectiva criada para cobrar e 
distribuir a remuneração pela difusão 
desses fonogramas.

Or. en

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 autorização dos direitos relativos à radiodifusão de 
fonogramas licitamente publicados já está sujeita ao pagamento de uma remuneração 
equitativa (n.º 2 do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE relativa ao direito de aluguer e ao 
direito de comodato), pagamento esse que é partilhado pelos artistas intérpretes ou 
executantes e pelos produtores dos fonogramas assim utilizados. 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 85
Hartmut Nassauer

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 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. No que respeita à administração dos 
direitos relativos ao fornecimento pelos 
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organismos de radiodifusão, como
serviços a pedido, das suas produções de 
rádio ou de televisão que incorporem 
música de fonogramas licitamente 
publicados, os Estados-Membros velarão 
por que os direitos dos artistas intérpretes 
ou executantes e dos produtores de 
fonogramas de conceder ou recusar a 
autorização para essa utilização apenas 
possam ser exercidos através da sociedade 
de gestão colectiva criada para cobrar e 
distribuir a remuneração pela difusão 
desses fonogramas.

Or. en

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 autorização dos direitos relativos à radiodifusão de 
fonogramas licitamente publicados já está sujeita ao pagamento de uma remuneração 
equitativa (n.º 2 do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE relativa ao direito de aluguer e ao 
direito de comodato), pagamento esse que é partilhado pelos artistas intérpretes ou 
executantes e pelos produtores dos fonogramas assim utilizados. 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 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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. No que respeita à administração dos 
direitos relativos ao fornecimento pelos 
organismos de radiodifusão, como
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serviços a pedido, das suas produções de 
rádio ou de televisão que incorporem 
música de fonogramas licitamente 
publicados, os Estados-Membros velarão 
por que os direitos dos artistas intérpretes 
ou executantes e dos produtores de 
fonogramas de conceder ou recusar a 
autorização para essa utilização apenas 
possam ser exercidos através da sociedade 
de gestão colectiva criada para cobrar e 
distribuir a remuneração pela difusão 
desses fonogramas.

Or. en

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 87
Katalin Lévai

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. No que respeita à administração dos 
direitos relativos ao fornecimento pelos 
organismos de radiodifusão, como
serviços a pedido, das suas produções de 
rádio ou de televisão que incorporem 
música de fonogramas licitamente 
publicados, os Estados-Membros velarão 
por que os direitos dos artistas intérpretes 
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ou executantes e dos produtores de 
fonogramas de conceder ou recusar a 
autorização para essa utilização apenas 
possam ser exercidos através da sociedade 
de gestão colectiva criada para cobrar e 
distribuir a remuneração pela difusão 
desses fonogramas.

Or. en

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 autorização dos direitos relativos à radiodifusão de 
fonogramas licitamente publicados já está sujeita ao pagamento de uma remuneração 
equitativa (n.º 2 do artigo 8.º da Directiva 2006/115/CE relativa ao direito de aluguer e ao 
direito de comodato), pagamento esse que é partilhado pelos artistas intérpretes ou 
executantes e pelos produtores dos fonogramas assim utilizados. 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 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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. No que respeita à administração dos 
direitos relativos ao fornecimento pelos 
organismos de radiodifusão, em serviços a 
pedido, das suas produções de rádio ou de 
televisão que incorporem música de 
fonogramas licitamente publicados, os 
Estados-Membros velarão por que os 
direitos dos artistas intérpretes ou 
executantes e dos produtores de 
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fonogramas de conceder ou recusar a 
autorização para essa utilização apenas 
possam ser exercidos através da sociedade 
de gestão colectiva criada para cobrar e 
distribuir a remuneração pela difusão 
desses fonogramas.

Or. en

Alteração 89
Nicolae Vlad Popa

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 

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, ou 
deixar de aplicar medidas tecnológicas 
eficazes para evitar a neutralização da 
protecção, o artista intérprete ou 
executante pode rescindir o contrato de 
transferência ou cessão apenas após um 
aviso de, pelo menos, dez dias. 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 
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fonograma. transferência ou cessão for rescindido nos 
termos estabelecidos no primeiro e 
segundo períodos, cessarão os direitos do 
produtor de fonogramas sobre o 
fonograma. 

Or. en

Justificação

É necessário que haja um período de aviso antes de o artista intérprete ou executante poder
rescindir o contrato de transferência ou cessão, a fim de evitar possíveis abusos.

Alteração 90
Sharon Bowles

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

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 

6. Se, após ter sido concedido um
alargamento do período de protecção dos 
direitos de autor, o produtor de 
fonogramas não oferecer ou 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 qualquer
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 
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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.

fonograma.

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, um ano após a concessão de um 
alargamento do prazo de protecção, 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. 

Or. en

Justificação

Alteração em consequência da proposta de sistema de registo.

Alteração 91
Jacques Toubon

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 

6. Se, após o momento em que, por força
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua redacção 
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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.

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 nos termos da 
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.

Or. en

Justificação

A obrigação de que os artistas intérpretes ou executantes ajam conjuntamente não é realista.

Alteração 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 6. Se, após o momento em que, por força 
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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.

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 já não oferecer cópias de pelo 
menos uma versão do fonograma para 
venda em quantidade suficiente ou não
colocar à disposição do público pelo 
menos uma versão do fonograma, 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 ao 
produtor que o faça e, caso o produtor 
não satisfaça o seu pedido dentro de um 
prazo razoável, o artista intérprete ou 
executante pode pôr termo à cessão de 
direitos sobre o fonograma. 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 esse
fonograma.

Or. en

Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
faça e que, se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.
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Alteração 93
Hans-Peter Mayer

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 já não oferecer cópias de pelo 
menos uma versão do fonograma para 
venda em quantidade suficiente ou não
colocar à disposição do público pelo 
menos uma versão do fonograma, 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 ao 
produtor que o faça e, caso o produtor 
não satisfaça o seu pedido dentro de um 
prazo razoável, o artista intérprete ou 
executante pode pôr termo à cessão de 
direitos sobre o fonograma. 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 esse
fonograma.

Or. de
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Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
faça e que, se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.

Alteração 94
Georgios Papastamkos

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

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 já não oferecer cópias de pelo 
menos uma versão do fonograma para 
venda em quantidade suficiente ou não
colocar à disposição do público pelo 
menos uma versão do fonograma, 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 ao 
produtor que o faça e, caso o produtor 
não satisfaça o seu pedido dentro de um 
prazo razoável, o artista intérprete ou 
executante pode pôr termo à cessão de 
direitos sobre o fonograma. Quando um 
fonograma contém a fixação das execuções 
de vários artistas intérpretes ou 
executantes, estes apenas podem rescindir 
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fonograma. 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 esse
fonograma.

Or. en

Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
faça e que se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.

Alteração 95
Sajjad Karim

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 

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 já não oferecer cópias de pelo 
menos uma versão do fonograma para 
venda em quantidade suficiente ou não
colocar à disposição do público pelo 
menos uma versão do fonograma, em 
transmissão por fio ou sem fio, por forma a 
torná-lo acessível a membros do público a 
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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.

partir do local e no momento por eles 
escolhido individualmente, o artista 
intérprete ou executante pode solicitar ao 
produtor que o faça e, caso o produtor 
não satisfaça o seu pedido dentro de um 
prazo razoável, o artista intérprete ou 
executante pode pôr termo à cessão de 
direitos sobre o fonograma. 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 esse
fonograma.

Or. en

Justificação

É inviável esperar que o produtor ofereça para venda/coloque à disposição todas as versões 
de um fonograma. Esta alteração deixa claro que o produtor tem de colocar pelo menos uma 
versão à disposição do público e determina que, se o produtor não oferecer/colocar à 
disposição pelo menos uma versão, o artista intérprete ou executante pode pedir-lhe que o 
faça e que se ele não aceder a fazê-lo num um prazo razoável, o artista pode rescindir o 
contrato de cessão relativo a esse fonograma.

Alteração 96
Renate Weber

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 

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 
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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. 

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 quer conjuntamente, quer 
individualmente. 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.

Or. en

Justificação

Quando há um número importante de artistas intérpretes ou executantes envolvidos na 
mesma execução, não é realista exigir que ajam conjuntamente. Cinquenta anos depois de a 
fixação da execução ter tido lugar, os artistas intérpretes ou executantes sobreviventes podem 
não conhecer sequer os nomes dos outros artistas intérpretes ou executantes envolvidos na 
mesma gravação, não ser capazes de contactar os outros artistas intérpretes ou executantes
num prazo razoável, nem estar em condições de acordar com eles uma acção conjunta. É, por 
isso, necessário permitir que se actue a nível individual.

Alteração 97
Sajjad Karim

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" destina-se a proteger os direitos 
dos artistas intérpretes ou executantes e a garantir que os produtores fonográficos não 
podem privá-los injustamente dos seus direitos. O n.º 1, primeiro parágrafo, do artigo 10.º-A 
atinge este objectivo, e as medidas adicionais previstas no segundo parágrafo não 
proporcionam quaisquer benefícios adicionais aos artistas intérpretes ou executantes – e, em 
muitos casos, farão com que fiquem prejudicados.

Alteração 98
Jacques Toubon

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 

Se, cinco anos após o momento em que, 
por força dos n.ºs 1 e 2 do artigo 3.º na sua 
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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.

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.

Or. en

Justificação

Embora a introdução da cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" seja bem-
vinda, ela deveria ser mais flexível. Se os direitos reverterem para o artista intérprete ou 
executante, deverá ser-lhe concedida uma oportunidade justa de explorar a sua execução 
antes de voltar a perder os direitos. Por conseguinte, deverá ser concedido um prazo mais 
razoável, de cinco anos, aos artistas intérpretes ou executantes para viabilizarem a nova 
possibilidade de exploração.

Alteração 99
Bert Doorn

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 

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 
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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. 

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.

Or. en

Justificação

É justo dispor de um período mais longo antes de os direitos caírem no domínio público.

Alteração 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 

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 
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fonogramas sobre o fonograma e o direito 
dos artistas intérpretes ou executantes 
relativamente à fixação da sua execução 
caducarão.

fonogramas sobre o fonograma e o direito 
dos artistas intérpretes ou executantes 
relativamente à fixação da sua execução 
caducarão.

Or. en

Justificação

A fim de viabilizar a nova exploração da execução, após os direitos do artista intérprete ou 
executante lhe terem sido devolvidos, é necessário que seja proporcionada ao dito artista 
uma verdadeira oportunidade de lançar uma nova exploração da execução em causa. Um 
ano é um período excessivamente curto para um artista intérprete ou executante reaver os 
direitos sobre a sua execução, celebrar um contrato com um novo produtor e colocar a sua 
execução à disposição do público. Cinco anos é um prazo mais razoável.

Alteração 101
Renate Weber

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.
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Or. en

Justificação

Embora a introdução da cláusula de "perda de direitos em caso de não utilização" seja bem-
vinda, ela deveria ser mais flexível. Se os direitos reverterem para o artista intérprete ou 
executante, deverá ser-lhe concedida uma oportunidade justa de explorar a sua execução 
antes de voltar a perder os direitos. Por conseguinte, deverá ser concedido um prazo mais 
razoável, de cinco anos, aos artistas intérpretes ou executantes para viabilizarem a nova 
possibilidade de exploração.

Alteração 102
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Quando um artista intérprete ou 
executante tem direito a pagamentos 
recorrentes, não serão deduzidos 
quaisquer adiantamentos, nem quaisquer 
deduções acordadas por contrato, aos 
pagamentos ao artista intérprete ou 
executante, a partir do momento em que, 
por força do n.º 1 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 já não 
estaria protegido.

Or. en

Justificação

Esta disposição é essencial para que os artistas intérpretes ou executantes recebam todos os 
direitos de utilização que lhes são devidos durante o prazo alargado, caso as editoras se 
recusem a pagar com o argumento de que os adiantamentos feitos aos artistas ainda não 
foram recuperados. Sem esta disposição adicional, o alargamento do prazo de protecção 
poderá acabar por beneficiar apenas uma minoria de artistas de renome.
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Alteração 103
Renate Weber

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 4
Directiva 2006/116/CE
Artigo 10-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros tomarão 
medidas adequadas para garantir que o 
direito de utilização ou a taxa de 
remuneração estabelecidos por contrato, 
não onerados pelos adiantamentos ou 
deduções contratualmente definidas, são 
pagos na sua totalidade, no período 
alargado, aos artistas intérpretes ou 
executantes cujos direitos exclusivos 
tenham sido transferidos para um 
produtor em troca do pagamento de uma 
remuneração recorrente.

Or. en

Justificação

Esta disposição é essencial para que os artistas intérpretes ou executantes recebam todos os 
direitos de utilização que lhes são devidos durante o prazo alargado, caso as editoras se 
recusem a pagar com o argumento de que os adiantamentos feitos aos artistas ainda não 
foram recuperados. Sem esta disposição adicional, o alargamento do prazo de protecção 
poderá acabar por beneficiar apenas uma minoria de artistas de renome.

Alteração 104
Nicolae Vlad Popa

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2006/116/CE
Artigo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

"O prazo de protecção de uma composição "O prazo de protecção de uma composição 
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musical com letra/libreto caduca setenta 
anos após a morte do último dos seguintes 
sobreviventes, quer estes sejam ou não 
designados como co-autores: o autor da 
letra/libreto e o compositor da música."

musical com letra/libreto caduca no 
momento da morte do herdeiro em 
terceiro grau do autor ou setenta anos 
após a morte do último dos seguintes 
sobreviventes, consoante o que for mais 
tarde, quer estes sejam ou não designados 
como co-autores: o autor da letra/libreto e 
o compositor da música."

Or. en

Justificação

É necessário um período de protecção mais longo para assegurar que os herdeiros do autor 
recebem os benefícios legítimos. É importante garantir que os herdeiros até ao terceiro grau 
beneficiarão destes direitos.

Alteração 105
Sharon Bowles

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 5
Directiva 2006/116/CE
Artigo 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

O prazo de protecção de uma composição 
musical com letra/libreto caduca setenta 
anos após a morte do último dos seguintes 
sobreviventes, quer estes sejam ou não 
designados como co-autores: o autor da 
letra/libreto e o compositor da música.

O prazo de protecção de uma composição 
musical com letra/libreto caduca setenta 
anos após a morte do último dos seguintes 
sobreviventes: o autor da letra/libreto e o 
compositor da música.

Or. en

Justificação

Faz sentido que, em caso de co-autoria, o prazo de protecção do direito de autor relativos à 
letra/libreto caduque simultaneamente. Contudo, quando a letra e a música foram 
combinadas apenas pelo uso ou por acaso, mas foram compostas de forma independente, 
deverão manter os seus próprios prazos de protecção do direito de autor, permitindo, 
potencialmente, diferentes combinações (como muitas vezes acontece, por exemplo, no caso 
dos hinos).
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Alteração 106
Jacques Toubon

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É aditado o artigo seguinte

"Artigo 2.º-A
O mais tardar em ... *, e 
subsequentemente de quatro em quatro 
anos, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu um 
relatório sobre a aplicação e os efeitos da 
presente directiva, no qual examina, entre 
outros aspectos, com base em informações 
específicas fornecidas pelos Estados-
Membros, a eficácia das disposições 
adoptadas aquando da revisão da presente 
directiva no que respeita aos objectivos 
visados. A Comissão estuda, 
nomeadamente, se o alargamento do 
prazo de protecção dos direitos teve um 
efeito positivo na situação social dos 
artistas intérpretes e na criação musical, e 
se algumas medidas complementares se 
afiguram úteis para atingir esses 
objectivos.
* Três anos a contar da data de transposição da 
presente directiva."
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