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(90/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia sobre a proposta de 
diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão coletiva dos 
direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos 
sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno
(COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Parlamento polaco sobre a proposta em referência.
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ANEXO

RESOLUÇÃO do Sejm da República da Polónia

de 12 de outubro de 2012

sobre a não conformidade da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao 
licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha 
no mercado interno com o princípio da subsidiariedade

Com base no artigo 148.º-CC do seu Regimento, o Sejm da República da Polónia constata que 
a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão coletiva dos 
direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras 
musicais para utilização em linha no mercado interno (COM(2012) 372 final), não obedece ao 
princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia 
(TUE). O projeto viola o princípio da subsidiariedade, pois a proposta de diretiva não garante 
que os objetivos da ação considerada sejam mais bem alcançados ao nível da UE do que 
através de medidas nacionais. A fundamentação apresentada, em que o Sejm expõe as razões 
pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da subsidiariedade, 
figura em anexo à resolução.
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Anexo à resolução do Sejm da República da Polónia de 12 de outubro de 2012

Parecer fundamentado do Sejm da República da Polónia, de 12 de outubro de 2012, em 
que o Sejm expõe as razões pelas quais considera que a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e 
direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para 
utilização em linha no mercado interno não obedece ao princípio da subsidiariedade.

Finda a apreciação da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento multiterritorial de 
direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno (COM(2012) 372 
final), o Sejm da República da Polónia constata que a proposta não obedece ao princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE). O 
projeto viola o princípio da subsidiariedade, pois a proposta de diretiva não garante que os 
objetivos da ação considerada possam ser mais bem alcançados ao nível da UE do que através 
de medidas nacionais.

A Comissão declara que os objetivos da diretiva são: uma necessária melhoria do 
funcionamento das organizações competentes pela gestão coletiva dos direitos de autor e 
direitos conexos, a proteção dos interesses dos membros das sociedades de gestão coletiva, 
dos titulares de direitos e de terceiros, a coordenação das legislações dos Estados-Membros 
relativas à gestão dos direitos de autor e à concessão de licenças multiterritoriais 
(considerandos 4 a 7 da diretiva). O Sejm considera que os objetivos não serão “mais bem” 
alcançados pelo projeto de ato legislativo – na aceção do artigo 5.º, n.º 3, do Tratado da União 
Europeia e do artigo 5.º do Protocolo (n.º 2) do TUE, relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, bem como do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia – do que pelas presentes ações dos Estados-Membros com base nas respetivas 
legislações nacionais.

Convém notar que, em matéria de gestão e transparência das sociedades de gestão coletiva, 
não resulta da análise da proposta a conclusão de que os Estados-Membros não estariam em 
posição de regular ou supervisionar em suficiente medida as relações do direito civil nacional 
entre as sociedades de gestão coletiva e os autores ou as estruturas internas destas 
organizações. O objetivo enunciado pela Comissão Europeia, nomeadamente a garantia de 
transparência das sociedades de gestão coletiva, pode ser igualmente alcançado por força da 
aplicação do direito nacional, ainda que na prática tal implique alterações às disposições 
jurídicas nacionais. Contudo, não há quaisquer indícios de que este objetivo não possa ser 
alcançado por medidas nacionais ao nível dos Estados-Membros, nomeadamente atendendo 
ao exemplo da Polónia como prova de que, mesmo nesta altura, é possível alcançar este 
objetivo em suficiente medida ou até melhor do que o prevê a proposta de diretiva na fase 
atual. Além disso, impõe-se concluir, no âmbito da análise da proposta, que o ato legislativo, 
no formato sugerido, pode ter consequências negativas nos seguintes domínios:

- nível de proteção da liberdade económica, uma vez que serão cometidas às sociedades 
de gestão coletiva novas obrigações,

- nível de proteção da autonomia dos dados pessoais, visto que lhes serão impostas 
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diversas obrigações relativas à celebração de contratos, as quais restam aliás por definir, bem 
como através da elaboração de disposições que forjam unilateralmente as relações de direito 
civil, designadamente a obrigatoriedade de os Estados-Membros promulgarem disposições 
que determinem a estrutura interna das sociedades de gestão coletiva em conformidade com 
as disposições aplicáveis às sociedades de responsabilidade limitada (artigo 7.º da proposta de 
diretiva), o que inviabiliza a atividade destas organizações com base na lei que rege o 
funcionamento das associações,

- nível de proteção dos direitos de autor, uma vez que autoriza a externalização 
ilimitada de responsabilidades das sociedades de gestão coletiva (artigo 27.º da proposta de 
diretiva).

No que diz respeito ao licenciamento multiterritorial de direitos sobre obras musicais para 
utilização em linha, a proposta não esclarece por que razão os objetivos neste domínio possam 
ser mais bem alcançados pela União Europeia. Da mesma forma, a proposta não é 
esclarecedora quanto às razões que levam a Comissão Europeia a não tomar medidas menos 
drásticas para coordenar a colaboração dos Estados-Membros em matéria de atribuição de 
licenças.

O Sejm considera que a fundamentação apresentada pela Comissão Europeia no que diz 
respeito à conformidade da proposta de diretiva com o princípio da subsidiariedade é 
insuficiente. De igual modo, não é possível fundamentar racionalmente a presunção de 
conformidade prevista no considerando 42 da referida diretiva.

Em suma, o Sejm considera que a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos e ao licenciamento 
multiterritorial de direitos sobre obras musicais para utilização em linha no mercado interno 
(COM(2012) 372 final) viola o princípio da subsidiariedade.


