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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2006/116/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao prazo de 
protecção do direito de autor e de certos direitos conexos
(COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0464),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, o n.º 2 do artigo 47 e os artigos 55.º e 95.º  do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0281/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia , bem como da Comissão do 
Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores e a Comissão da Cultura e da 
Educação (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -1 (novo)
Directiva 2006/116/CE
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) É aditado o seguinte considerando:
"(14-A) .A fim de reequilibrar os 
contratos pelos quais os executantes 
transferem os seus direitos exclusivos, 
numa base de direitos de utilização, para 

Adlib Express Watermark



PE414.350v01-00 6/9 PR\748046PT.doc

PT

um produtor de fonogramas, uma nova 
condição ligada à extensão do prazo deve 
consistir numa "tábula rasa" para os 
executantes que atribuíram os seus 
supracitados direitos exclusivos a 
produtores de fonogramas contra direitos 
de utilização ou remuneração A fim de 
que os executantes beneficiem 
inteiramente do prazo de protecção 
alargado, os Estados-Membros devem 
assegurar que, nos termos de acordos 
entre os produtores de fonogramas e os 
executantes, um direito de utilização ou 
taxa de remuneração seja paga aos 
executantes, independentemente de 
pagamentos antecipados ou deduções 
contratualmente definidas, durante o 
período alargado.

Or. en

Justificação

.Esta disposição é essencial para que os executantes gozem de todos os direitos de utilização 
que lhes são devidos pelo período alargado, contra a recusa das editoras, com fundamento 
em que os pagamentos antecipados aos artistas ainda não foram recuperados. Sem esta 
disposição adicional, a extensão do prazo de protecção pode acabar por beneficiar apenas 
uma minoria de artistas de renome.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

"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 

- 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 noventa 
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cinquenta anos após a data da primeira 
publicação ou da primeira comunicação ao 
público, consoante a que tiver ocorrido em 
primeiro lugar;

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."

- 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

A discriminação entre os executantes de música e os audiovisuais é totalmente inaceitável, 
dado que a Directiva 93/98/CEE, de que a Directiva 5006/116/CE é a versão codificada, não 
estabelece qualquer discriminação entre executantes, e assim criar diferentes regimes para 
executantes da mesma categoria seria uma discriminação em termos de direito europeu e 
contrária ao tratamento nacional. Além disso, não há qualquer razão para essa 
discriminação.

Adlib Express Watermark



PE414.350v01-00 8/9 PR\748046PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O relator apoia a proposta da Comissão que tem por objectivo melhorar a situação social dos 
executantes, e em especial dos músicos contratados, tendo em conta que os executantes estão 
cada vez mais a sobreviver ao prazo existente de 50 anos de protecção das suas execuções.

A principal proposta da directiva implica alargar o prazo de protecção para os países de 
executantes e  produtores de fonogramas de 50 para 95 anos, mas prevê também diversas 
medidas de acompanhamento como a criação de um fundo para os músicos contratados e a 
introdução de cláusulas de "perda de direitos em caso de não utilização" nos contratos entre 
executantes e produtores de fonogramas. Legalmente as propostas implicam a alteração 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. Essa directiva codificou e substituiu a anterior Directiva 
93/98/CEE, sobre o prazo de protecção do direito de autor e de certos direitos conexos (por 
vezes mencionada como "directiva de prazo") sem lhe introduzir alterações substanciais. 

A intenção das propostas consiste em beneficiar tanto os executantes como os produtores 
discográficos. O prazo alargado seria benéfico para os executantes, que continuariam a ganhar 
dinheiro durante um período adicional. Um prazo de 95 anos viria colmatar a perda em termos 
de rendimentos que os executantes enfrentam quando fazem 70 anos, na mesma altura em que 
as suas execuções de juventude registadas quando tinham 20 anos perdem a protecção. 
Continuariam a poder beneficiar da remuneração de difusões, remuneração por execuções em 
locais públicos, como bares e discotecas, e pagamentos compensatórios para as cópias 
privadas das suas execuções. O prazo alargado beneficiaria também os produtores 
discográficos. Geraria também rendimentos adicionais provenientes da venda de discos em 
lojas e na Internet. As propostas incluem também uma maneira uniforme de calcular o prazo 
de protecção, quando diga respeito a uma composição musical que contenha contribuições de 
diversos autores, dado que a maior parte das músicas é de co-autoria. Abrangendo toda a UE,
o prazo de protecção de uma composição musical terminaria 70 anos após a morte do último 
autor sobrevivente, seja o autor da letra ou o compositor da música.

A proposta da Comissão é aplicar um método uniforme de cálculo do prazo de protecção das 
composições musicais com letra pelo qual, quando uma composição musical for publicada
com letra, o prazo de protecção será calculado a partir da morte do último sobrevivente: o 
autor da letra ou o compositor da música.

As actuais diferenças no prazo de protecção, especialmente entre a Europa e os Estados 
Unidos, causam incerteza jurídica e pirataria, especialmente no ambiente digital onde não 
existem fronteiras e os trabalhos podem ser utilizados simultaneamente em diferentes países. 
É inegável que prazos de protecção diferentes poderiam contribuir para o desenvolvimento da 
pirataria: execuções que tenham caído no domínio público num país podem ser distribuídas 
em linha para outros países. Finalmente a Europa consegue proteger os seus artistas, uma das 
mais importantes expressões da sua diversidade cultural.

Igualar os prazos de protecção com os dos EUA seria uma excelente oportunidade para a 
economia europeia continuar os progressos da estratégia de Lisboa da UE para o crescimento 
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e o emprego, a qual reconheceu a especial importância de promover as indústrias criativas. 
Num momento em que as industrias criativas baseadas na propriedade intelectual estão a gerar 
uma percentagem crescente de PIB na UE, a actual disparidade entre o prazo de protecção na 
UE e nos EUA põe claramente as companhias discográficas e os executantes europeus em 
desvantagem competitiva. Para que a indústria discográfica europeia seja verdadeiramente 
competitiva no mercado global, a UE tem que reduzir esta diferença, igualizando o prazo de 
protecção em 95 anos, a fim de ser pôr em pé de igualdade com o principal parceiro comercial 
da Europa. Um prazo mais curto não alcançaria este objectivo.

Além disso, o actual aumento da esperança de vida da população durante os últimos anos 
torna a extensão da protecção dos direitos dos executantes ainda mais essencial para os 
artistas em causa. Infelizmente, muitos executantes conhecem a popularidade e o êxito 
especialmente quando são jovens e por isso é essencial que recebam as devidas recompensas 
económicas quando forem velhos cada vez que os seus trabalhos forem comunicados ao 
público.

Acresce que um prazo alargado encorajaria a diversidade cultural: sem alteração do prazo, as 
antigas execuções que gradualmente vão perdendo a protecção do direito de autor seriam 
inevitavelmente favorecidas em detrimento das criações contemporâneas. Além disso, estas 
últimas procurariam inevitavelmente agradar nos mercados em que a protecção é mais longa; 
ignorando o requisito de um conteúdo local e diversificado.  Por último, há que compreender 
que a falta de um estatuto adequado torna extremamente difícil aos executantes na Europa 
viverem das suas criações, independentemente da dimensão da sua contribuição para a 
economia da cultura na UE. A grande maioria dos executantes tem escasso acesso à segurança 
social; a subsídios de desemprego ou à protecção da saúde e da segurança , sendo geralmente 
confrontada  com práticas contratuais injustas e generalizadas. Neste contexto, o rendimento 
gerado pelos direitos de propriedade intelectual representa uma fonte de rendimentos vital 
para os executantes.
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