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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Com a presente proposta legislativa de diretiva, a Comissão pretende criar um quadro jurídico 
adequado para a gestão coletiva dos direitos que são administrados por sociedades de gestão 
coletiva em nome dos seus titulares, estabelecendo normas que garantam uma melhor 
governação e uma maior transparência de todas as sociedades de gestão coletiva e também 
incentivando e facilitando, em particular no novo ambiente digital, a concessão de licenças 
multiterritoriais dos direitos dos autores sobre as suas obras musicais a sociedades de gestão 
coletiva dos direitos de autor que os representem.

Esta proposta é uma reação da Comissão a vários pedidos do Parlamento numa série de 
resoluções datadas de 20041, 20072 e 20083, nas quais é proposta a criação de um instrumento 
juridicamente vinculativo neste domínio. É de salientar que nem todas as considerações do 
Parlamento obtiveram resposta, nomeadamente as considerações sobre as licenças 
transfronteiriças para os direitos em linha sobre obras musicais no contexto da recomendação 
da Comissão de 20054.

O atual quadro jurídico para os direitos de autor na UE tem ficado aquém da rápida evolução 
da sociedade digital. O licenciamento em linha deve facilitar o acesso a conteúdos musicais 
em linha na UE (serviços de descarregamento de música ou de fluxo em tempo real) e as 
sociedades de gestão coletiva sedeadas na UE providenciam licenças também a prestadores de 
serviços em linha sedeados no estrangeiro para música estrangeira. Estas questões têm 
implicações em termos dos aspetos comerciais da propriedade intelectual e da concorrência e 
apresentam claramente uma dimensão internacional. Desta perspetiva, a criação de condições 
equitativas para as sociedades de gestão coletiva, através do estabelecimento de normas 
relativas à governação e à transparência aplicáveis a todas as sociedades, deve facilitar o 
acesso a música em linha.

O relator pretende desencorajar as sociedades de gestão coletiva de realizarem operações no 
exterior e assegurar que as crescentes exigências decorrentes desta legislação no que toca à 
transparência e às capacidades administrativas das sociedades de gestão coletiva não 
conduzam à discriminação de sociedades de gestão coletiva e de agentes comerciais sedeados 
na UE relativamente aos seus concorrentes externos que operam no mercado da UE. O relator 
tenciona, ao mesmo tempo, assegurar que as sociedades de gestão coletiva da UE continuem a 
desempenhar um papel importante na proteção da diversidade e se tornem atrativos parceiros 
de gestão de direitos para artistas europeus e internacionais, garantindo a remuneração em 
tempo útil dos autores e mantendo um controlo estrito sobre quem representa os autores e 
relativamente a que direitos. 

Apesar disso, a política comercial constitui essencialmente um apoio, ao evitar obstáculos 
desnecessários e ao assegurar a concorrência a nível internacional. Por esta razão, a 
abordagem adotada no presente parecer é mais modesta, limitando-se aos aspetos da proposta 
da Comissão mais relevantes para o comércio internacional.

                                               
1 Resolução de 15 de janeiro de 2004 (JO C 92 E, p. 425).
2 Resolução de 13 de março de 2007 (JO C 301 E, p. 64).
3 Resolução de 25 de setembro de 2008 (JO C 8 E, p. 105).
4 JO L 276, p. 54.



PE508.022v01-00 4/12 PA\931416PT.doc

PT

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

O título I, o título II, artigos 13.º, 14.º, 
15.º, 17.º e 18.º e o título IV, à exceção dos 
artigos 36.º e 40.º devem também ser 
aplicáveis às sociedades de gestão coletiva 
sedeadas fora do território da União que 
exerçam atividade na União.
O título I, o título II, artigos 10.º e 11.º, 
n.º 1, artigos 12.º, 15.º, 16.º, 18.º, 19.º e 
20.º, o título III e o título IV, artigos 34.º, 
35.º, 37.º e 38.º devem também ser 
aplicáveis a prestadores de serviços de 
gestão de direitos independentes sedeados 
dentro ou fora do território da União que 
atuem como agentes dos titulares de 
direitos, administrando os seus direitos, e 
exerçam atividade comercial na União.

Or. en

Justificação

The draft Directive introduces certain requirements for administrative capacity and 
transparency for management of rights in the EU. In a competitive international market 
environment this regulation should not lead to a discrimination of domestic (EU) operators. 
Therefore, certain provisions of the Directive as specified above should be applied to all 
collective management societies operating in the Union, even though they are established 
outside the Union. This should avoid putting European collecting societies in a 
disadvantageous position vis-à-vis non-EU entities and help to avoid off-shoring of rights 
management activities outside the EU.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
mais do que um titular de direitos, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros;

a) «Sociedade de gestão coletiva», 
qualquer organização que seja autorizada 
por lei ou por transmissão, licença ou 
qualquer outra disposição contratual, por 
mais do que um titular de direitos, a gerir 
direitos de autor ou direitos conexos como 
finalidade única ou principal e que seja 
detida ou controlada pelos seus membros
ou detida na sua totalidade ou 
parcialmente por uma ou mais sociedades 
de gestão coletiva;

Or. en

Justificação

A diretiva deve também ser aplicável a sociedades subsidiárias, para evitar que estas fujam 
às obrigações e criem uma situação de desigualdade entre concorrentes. Ver também a 
alteração ao artigo 31.º.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha para gerir os direitos, as categorias 
de direitos ou os tipos de obra e outras 
prestações da sua escolha, em relação aos 
Estados-Membros da sua escolha, 
independentemente do Estado-Membro de 
residência ou de estabelecimento ou da 
nacionalidade da sociedade ou do titular.

2. Os titulares têm o direito de autorizar 
uma sociedade de gestão coletiva da sua 
escolha com sede na União para gerir os 
direitos, as categorias de direitos ou os 
tipos de obra e outras prestações da sua 
escolha, em relação aos Estados-Membros 
da sua escolha, independentemente do
local de residência ou de estabelecimento 
ou da nacionalidade dos titulares.

Or. en
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Justificação

Permite a titulares residentes fora do território da UE contratar sociedades de gestão 
coletiva nos termos da presente diretiva.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 
12 meses a contar do final do exercício em 
que as receitas de direitos foram cobradas, 
salvo se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sociedade de gestão coletiva distribui 
regular e diligentemente e paga os 
montantes devidos a todos os titulares que 
representa. A sociedade deve efetuar essa 
distribuição e os pagamentos no prazo de 6
meses a contar do final do exercício em 
que as receitas de direitos foram cobradas, 
salvo se razões objetivas, relacionadas, em 
particular, com a comunicação de 
informações pelos usuários, a identificação 
de direitos, titulares ou o cruzamento de 
informações sobre obras e outras 
prestações com os titulares impedirem a 
sociedade de respeitar esse prazo. A 
sociedade deve efetuar essa distribuição e 
os pagamentos rigorosamente, a fim de 
garantir a igualdade de tratamento de todas 
as categorias de titulares.

Or. en

Justificação

A manutenção das receitas até dois anos é excessiva; os autores devem ser remunerados em 
tempo útil.

Alteração5

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As condições do licenciamento devem 2. As condições do licenciamento devem 
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basear-se em critérios objetivos, 
particularmente no que se refere às tarifas. 

basear-se em critérios justos, razoáveis e 
não discriminatórios, particularmente no 
que se refere às tarifas. 

Or. en

Justificação

O excerto «critérios justos, razoáveis e não discriminatórios» constitui uma redação 
normalizada no licenciamento.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As tarifas de direitos exclusivos devem 
refletir o valor económico dos direitos 
negociados e do serviço prestado pela 
sociedade de gestão coletiva.

As tarifas de direitos exclusivos devem 
refletir o valor económico dos direitos 
negociados e devem ser razoáveis em 
termos de valor económico e do serviço 
prestado pela sociedade de gestão coletiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa refletir de forma mais exata a deliberação sobre o processo do 
Tribunal de Justiça, Kanal vs. STIM (C-52/07).

Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Informações a prestar, a pedido, aos 
titulares de direitos, aos membros, às 
outras sociedades de gestão coletiva e aos 
usuários

Informações a prestar aos titulares de 
direitos, aos membros, às outras sociedades 
de gestão coletiva e aos usuários 

Or. en
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Justificação

A alteração reforça a obrigação da transparência. Ver as alterações ao artigo 18.º, n.ºs 1 e 2.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam por meios eletrónicos, sem 
demora indevida, as informações a seguir 
indicadas, a pedido de qualquer titular 
cujos direitos representem, sociedade em 
cujo nome giram direitos ao abrigo de um 
acordo de representação ou usuário:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sociedades de gestão coletiva 
disponibilizam por meios eletrónicos, sem 
demora indevida, as informações a seguir 
indicadas a qualquer titular cujos direitos 
representem, sociedade em cujo nome 
giram direitos ao abrigo de um acordo de 
representação ou usuário:

Or. en

Justificação

A alteração reforça a obrigação da transparência. Ver as alterações ao título do artigo 18.º e 
ao seu n.º 2.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Lista dos acordos de representação que 
celebraram, incluindo informações sobre 
outras sociedades envolvidas, os 
repertórios representados e o âmbito de 
aplicação territorial desses acordos.

c) Lista dos acordos de representação que 
celebraram, incluindo informações sobre 
outras sociedades envolvidas, incluindo os 
acordos celebrados fora da União, os 
repertórios representados e o âmbito de 
aplicação territorial desses acordos.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Além disso, as sociedades de gestão 
coletiva devem disponibilizar, a pedido de
qualquer titular de direitos ou de qualquer 
sociedade, quaisquer informações sobre 
obras cujos titulares de direitos não foram
identificados, incluindo, se disponíveis, o 
título da obra, o nome do autor, o nome do 
editor e quaisquer outras informações 
pertinentes disponíveis que possam ser 
necessárias para identificar os titulares dos 
direitos.

2. Além disso, as sociedades de gestão 
coletiva devem disponibilizar a qualquer 
titular de direitos ou de qualquer sociedade, 
quaisquer informações sobre obras cujos 
titulares de direitos não foram 
identificados, incluindo, se disponíveis, o 
título da obra, o nome do autor, o nome do 
editor e quaisquer outras informações 
pertinentes disponíveis que possam ser 
necessárias para identificar os titulares dos 
direitos.

Or. en

Justificação

A alteração reforça a obrigação da transparência. Ver as alterações ao título do artigo 18.º e 
ao seu n.º 1.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Tarifas aplicáveis

Or. en

Justificação

Os requisitos da transparência devem incluir as tarifas aplicáveis.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem decidir 
que o ponto 1, alíneas a), f) e g) do anexo 
I se não aplicam a sociedades de gestão 
coletiva que, à data do balanço, não 
excedam os limites de dois dos três 
critérios seguintes:

Suprimido

a) Total do balanço: 350 000 EUR;
b) Volume de negócios líquido: 700.000 
EUR;
c) Número médio de empregados durante 
o exercício: dez.

Or. en

Justificação

A fim de proceder à responsabilização das sociedades de gestão coletiva, a publicação do 
relatório anual sobre transparência deve ser aplicável a todas as sociedades.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem dispor de procedimentos que 
permitam aos titulares de direitos e a outras 
sociedades oporem-se ao conteúdo dos 
dados referidos no artigo 22.º, n.º 2, ou às 
informações comunicadas nos termos do 
artigo 23.º, sempre que esses titulares e
sociedades, com base em provas razoáveis, 
creiam que os dados ou as informações são 
inexatos no que se refere aos seus direitos 
em linha sobre obras musicais. Se as 

1. As sociedades de gestão coletiva que 
concedem licenças multiterritoriais de 
direitos em linha sobre obras musicais 
devem dispor de procedimentos que 
permitam aos titulares de direitos e a outras 
sociedades oporem-se ao conteúdo dos 
dados referidos no artigo 22.º, n.º 2, bem 
como aos titulares, outras sociedades de 
gestão coletiva e prestadores de serviços 
de música em linha oporem-se às 
informações comunicadas nos termos do 
artigo 23.º, sempre que esses titulares,
sociedades e prestadores de serviços de 
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reclamações forem suficientemente 
fundamentadas, as sociedades devem 
assegurar que os dados ou as informações 
são corrigidas sem demora injustificada.

música em linha, com base em provas 
razoáveis, creiam que os dados ou as 
informações são inexatos no que se refere 
aos seus direitos ou licenças em linha 
sobre obras musicais. Se as reclamações 
forem suficientemente fundamentadas, as 
sociedades devem assegurar que os dados 
ou as informações são corrigidas sem 
demora injustificada.

Or. en

Justificação

Os prestadores de serviços de música em linha também devem ter direito a opor-se.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que, 
nos casos em que uma sociedade de gestão 
coletiva não conceda nem proponha 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais ou não permita 
que outra sociedade represente esses 
direitos para esse efeito um ano após a data 
de transposição da presente diretiva, os 
titulares de direitos que tenham autorizado 
essa sociedade a representar os seus 
direitos em linha sobre obras musicais 
podem conceder, eles próprios ou por 
intermédio de qualquer sociedade que 
cumpra o disposto no presente título ou de 
qualquer outra parte que autorizem, 
licenças multiterritoriais dos seus direitos 
em linha sobre obras musicais. A sociedade 
que não conceda nem se proponha 
conceder licenças multiterritoriais deve 
continuar a conceder ou propor-se 
conceder licenças de direitos em linha 
sobre obras musicais dos respetivos 
titulares para sua utilização no território do 
Estado-Membro em que a sociedade se 
encontre estabelecida, a não ser que os 

Os Estados-Membros devem garantir que, 
nos casos em que uma sociedade de gestão 
coletiva não conceda nem proponha 
licenças multiterritoriais de direitos em 
linha sobre obras musicais ou não permita 
que outra sociedade represente esses 
direitos para esse efeito um ano após a data 
de transposição da presente diretiva, os 
titulares de direitos que tenham autorizado 
essa sociedade a representar os seus 
direitos em linha sobre obras musicais 
podem conceder, eles próprios ou por 
intermédio de qualquer sociedade que 
cumpra o disposto no presente título ou de 
qualquer outra parte que cumpra o 
disposto no artigo 2.º e que aqueles 
autorizem, licenças multiterritoriais dos 
seus direitos em linha sobre obras 
musicais, desde que os titulares retirem os 
respetivos direitos de determinada 
sociedade de gestão coletiva. A sociedade 
que não conceda nem se proponha 
conceder licenças multiterritoriais deve 
continuar a conceder ou propor-se 
conceder licenças de direitos em linha 
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titulares revoguem a sua autorização para 
os gerir.

sobre obras musicais dos respetivos 
titulares para sua utilização no território do 
Estado-Membro em que a sociedade se 
encontre estabelecida, a não ser que os 
titulares revoguem a sua autorização para 
os gerir.

Or. en

Justificação

A alteração proposta mantém a exclusividade das transmissões e as condições equitativas a 
nível da concorrência internacional, bem como a clareza, tanto para usuários, como para 
titulares, relativamente ao local onde os direitos são de facto mantidos e administrados.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 18.º, n.º 1, alíneas a) e c), 22.º, 
23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 32.º e 36.º 
aplicam-se igualmente às entidades 
detidas, no todo ou em parte, por uma 
sociedade de gestão coletiva, que 
proponham ou concedam licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais.

A presente diretiva aplica-se igualmente às 
entidades detidas, no todo ou em parte, por 
uma sociedade de gestão coletiva, que 
proponham ou concedam licenças 
multiterritoriais de direitos em linha sobre 
obras musicais.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de sociedades subsidiárias não deve ser uma forma de fugir às obrigações 
dispostas na presente diretiva. Ver também a alteração ao artigo 3.º, alínea a).


